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•	 wykonanie: tworzywo
•	 pojemność: 0,6l
•	 moc: 800W
•	 grzałka spiralna
•	 duży wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 EAN:	5908252477142

•	 wykonanie: tworzywo
•	 pojemność: 0,9l
•	 moc: 1200W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN	(zielony):	5908277382155
•	 EAN	(niebieski):	5908277383251
•	 EAN	(szary):	5908277383268

•	 wykonanie: tworzywo
•	 pojemność: 1l
•	 moc: 800W
•	 grzałka spiralna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 EAN:	5908252477166

•	 wykonanie: tworzywo
•	 pojemność: 1l
•	 moc: 850W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN	(biały):	5908252477715

•	 wykonanie: tworzywo
•	 pojemność: 1,7l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 podświetlany zbiornik
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN:	5908277381844

•	 wykonanie: tworzywo
•	 pojemność: 1,7l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 lampka kontrolna
•	 EAN	(biały)	:	5908277384319
•	 EAN	(czarny)	:	5908277384326
•	 EAN	(turkus)	:	5908277384975

C110
MINII

C175
PASTEL

IC120
KETTLY

C170
PETIOT

C230
SUNNY

C245S
DROPPY

Czajniki
bezprzewodowe
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•	 wykonanie: obudowa izolowana 
tworzywo+stal szlachetna

•	 pojemność: 1,7l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN:	5908277383695

•	 wykonanie: stal nierdzewna
•	 pojemność: 1,8l
•	 moc: 1500W
•	 płyta grzejna
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN:	5908277382568

•	 wykonanie: szklany
•	 pojemność: 1,2l
•	 moc: 1500W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN:	5908277383701

•	 wykonanie: szklany
•	 pojemność: 1,5l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 podświetlany zbiornik
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN	(czerwony):	5908277381875
•	 EAN	(srebrny):	5908277383145

•	 wykonanie: szklany
•	 pojemność: 1,7l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 podświetlany zbiornik
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN	(srebrny):	5908277382599
•	 EAN	(biały):	5908277382643

•	 wykonanie: 
szklany, podświetlany zbiornik

•	 pojemność: 1,7l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 podświetlany zbiornik
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN	:	5908277384999

•	 wykonanie: 
szklany, podświetlany zbiornik

•	 pojemność: 1,7L
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 podświetlany zbiornik
•	 panel regulacji temperatury wody
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN:	5908277384487

C250
BAAREL

CS9
CERRO

C410
LITEA

C400
GLASSY

C450
ECLIPSE

C465
WAVE

C500
ALLMI

•	 wykonanie: tworzywo
•	 pojemność: 1,7l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN	(biały):	5908277382926
•	 EAN	(czarny):	5908277383343
•	 EAN	(czerwony):	5908277383350
•	 EAN	(zielony):	5908277383367

•	 wykonanie: tworzywo
•	 pojemność: 1,8l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN	(biały):	5908277383404
•	 EAN	(czarny):	5908277383725

•	 wykonanie: tworzywo
•	 pojemność: 1.8l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN	(czarny):	5908277384364
•	 EAN	(biały):	5908277384371

•	 wykonanie: tworzywo
•	 pojemność: 2l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 dwustronny wskaźnik poziomu
•	 wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN	(czarny):	5908277381776
•	 EAN	(zielony):	5908277383114

•	 wykonanie: stal nierdzewna
•	 pojemność: 1l
•	 moc: 1500W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN:	5908277383688

•	 wykonanie: stal nierdzewna
•	 pojemność: 1,7l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN:	5908277382544

•	 wykonanie: stal nierdzewna lakierowana
•	 pojemność: 1,7l
•	 moc: 2000W
•	 płyta grzejna
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 filtr siatkowy
•	 obrotowa podstawa
•	 EAN:	5908277382537

C340
FRANKY

C240
KRATTA

C240S
KRATTA

C180
NIGHT

CS10
HUMIE

CS7

CS15
BUMPER
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•	 tryby pracy: rozdrabianie, mielenie, 
mieszanie, ubijanie,wyrabianie 
ciasta,  gotowanie, smażenie, 
gotowanie na parze

•	 funkcje: pulse, turbo, slow cooking, 
12 poziomów prędkości + 1 
(slowcooking), wyłącznik czasowy, 
regulacja temperatury, SAFETY LOCK, 
intuicyjny panel sterowania z czytelnym 
wyświetlaczem LCD

•	 akcesoria: naczynie miksujące ze stali 
szlachetnej o pojemności roboczej 2l, 
pokrywa z otworem ułatwiającym dodawanie 
składników w trakcie pracy urządzenia, 
miarka o pojemności 90 ml, nóż tnący 
o innowacyjnym kształcie, nasadka ubijająca, 
nasadka mieszająca, uniwersalna szpatułka, 
koszyk, zestaw do gotowania na parze

•	 mocne przyssawki
•	 wytrzymały silnik o mocy: 500W
•	 grzałka o mocy: 1000W
•	 moc całkowita: 1500W
•	 zakres obrotów: 100 – 4500 obr./min
•	 EAN:	5908277384005

•	 technologia beztłuszczowa - 
gorące powietrze  
zamiast tłuszczu

•	 regulacja temperatury:  
60°C–200°C

•	 zegar 60-minutowy z sygnalizacją 
zakończenia pracy

•	 4 zapisane programy
•	 nienagrzewający się uchwyt
•	 ochrona przed przegrzaniem
•	 moc: 1400W
•	 EAN:	5908277384548

•	 pojemność: 5l / 480g
•	 ciśnienie: 0-70 kPa, max 90 kPa
•	 zakres temperatury: 30-160°C
•	 podtrzymanie temperatury: 60-80°C
•	 łatwa obsługa i czyszczenie
•	 smaczne i aromatyczne  

przygotowanie potraw
•	 do 70% szybsze przygotowanie potraw
•	 14 programów + sterowanie ręczne
•	 czytelny cyfrowy wyświetlacz
•	 dotykowy panel sterowania
•	 obudowa ze stali nierdzewnej
•	 zawór bezpieczeństwa parowego
•	 wyciągany garnek z aluminium z powłoką 

nieprzywierającą oraz wzmocnionym dnem
•	 zachowuje naturalne składniki odżywcze
•	 średnica pojemnika: 22 cm
•	 moc: 900W
•	 EAN:	5908277384982

MFC 
2000

MFC 
1000

SW500

•	 waga mechaniczna
•	 waga maksymalna: 5kg
•	 dokładność wskazania do 2kg: 20g
•	 dokładność wskazania  

powyżej 2kg: 40g
•	 dokładność podziałki: 20g
•	 EAN:	6922227100049

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 funkcja tarowania
•	 zmiana jednostek wagi
•	 automatyczne wyłączanie
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 dokładność wskazania: +/- 8g
•	 wyświetlacz LCD
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 EAN:	6922227102128

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 funkcja tarowania
•	 termometr, minutnik
•	 zasilanie: 2xAAA
•	 dokładność wskazania do 2kg: 1g
•	 dokładność wskazania po 2kg: 2g
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 wyświetlacz LCD
•	 EAN:	6922227101374

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 tarowanie, zmiana jednostek wagi
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: 2xAAA
•	 dokładność wskazania: 4g
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 wyświetlacz LCD
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 EAN:	6922227101695

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 funkcja tarowania
•	 platforma z hartowanego szkła  

o grubości 5mm
•	 zaprogramowane wartości  

odżywcze dla 999 produktów
•	 dotykowy panel sterowania
•	 wyświetlacz LCD
•	 EAN:	5908277381837

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 funkcja tarowania
•	 wybór jednostek wagi
•	 automatyczne wyłączanie
•	 wykonana ze stali nierdzewnej
•	 zasilanie: 2xAAA
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 termometr, minutnik, wskaźnik przeładowania
•	 podświetlany wyświetlacz LCD
•	 EAN:	5908252477210

KCA
CLASSIC

EK3130
RUSTI

EK3052
SEELVA

EK5055
WELL

DWK200
DIETT

WK200S
DINA

Urządzenia
wielofunkcyjne

Szybkowary

Wagi
kuchenne
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•	 waga maksymalna: 5kg
•	 funkcja tarowania
•	 przezroczysta misa o poj. 2,4l
•	 zasilanie: baterie 2x AAA
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 EAN:	5908252477821

•	 waga maksymalna 3000g / 1000ml
•	 pojemność 1000ml
•	 pomiar wagi i objętości substancji  

płynnych oraz produktów  
sypkich

•	 zdejmowany pojemnik z dokładną  
podziałką

•	 wybór jednostki ważenia
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 EAN:	5906489880988

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 funkcja tarowania
•	 ultra cienka - tylko 14mm
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 pomiar objętości wody i mleka
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 automatyczne wyłączanie
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 EAN:	5908277381189

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 funkcja tarowania
•	 ultra cienka - tylko 13mm
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 pomiar objętości wody i mleka
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 wyświetlacz LCD
•	 EAN	(srebrny):	5908277381813

•	 waga maksymalna 5000g / 1500ml
•	 pojemność 1500ml
•	 2 w 1 - waga i dozownik  

w jednym urządzeniu
•	 pomiar objętości wody i mleka
•	 zdejmowany pojemnik  

ze stali nierdzewnej
•	 wybór jednostki ważenia
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 wyświetlacz LCD w uchwycie
•	 EAN:	5908277381790

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 funkcja tarowania
•	 ultra cienka - tylko 13mm
•	 pomiar objętości: wody, mleka,
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 automatyczne wyłączanie
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wyświetlacz LCD dotykowy  

panel sterowania
•	 EAN:	5908277382063

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 funkcja tarowania
•	 automatyczne wyłączanie
•	 ultra cienka - tylko 13mm
•	 pomiar objętości wody i mleka
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 wskaźnik przeładowania/rozładowania
•	 EAN	(biały):	5908277382070
•	 EAN	(zielony):	5908277383657
•	 EAN	(niebieski):	5908277383664

WK210
BASIN

WK220Z

WK230
GRAMA

WK240S

WK250S

WK260S

WK270
MINIMA

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 funkcja tarowania
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zdejmowana miska  

ze stali nierdzewnej
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 pomiar objętości wody i mleka
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 wyświetlacz LCD
•	 EAN	(biały):	5908277382322
•	 EAN	(zielony):	5908277383176

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 funkcja tarowania
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 pomiar objętości wody i mleka
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 EAN	(biały):	5908277382339
•	 EAN	(żółty):	5908277383183

•	 waga maksymalna: 3kg
•	 możliwość zawieszenia
•	 zegar/kalendarz, wskaźnik 

temperatury z wilgotnością 
(higrometr)

•	 zasilanie: 3 x AAA
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 automatyczne wyłączanie
•	 dwa wyświetlacze LCD
•	 EAN	(biały):	5908277382742
•	 EAN	(czarny):	5908277382674

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 wskaźnik przeładowania
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 pomiar objętości wody i mleka
•	 dokładność podziałki: 1g
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 wyświetlacz LCD
•	 EAN:	5908277383428

•	 waga maksymalna: 5kg
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria 2xAAA
•	 dokładności podziałki, w zależności 

od jednostki pomiaru: 
1g, 1ml, 1/8 uncji

•	 dokładność wskazania: 15g
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 wyświetlacz LCD
•	 EAN:	5908277384470

•	 Waga maksymalna: 5kg
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria 2xAAA
•	 pomiar objętości wody i mleka
•	 dokładność wskazania: 15 g
•	 dokładność podziałki: 1 g
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 wyświetlacz LCD
•	 EAN:	5908277384456

WK280S
AURE

WK290

WK300
VAGA

WK310
PIKO

WK320S
RENA

WK330
VIOLA
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•	 moc: 750W
•	 5 trybów pracy:  

AUTO, próżnia, blendowanie,  
blendowanie + mieszanie,  
wstępne czyszczenie

•	 płynna regulacja prędkości
•	 praca pulsacyjna
•	 kielich z nożem o pojemności 1,5l
•	 miksowanie próżniowe lub tradycyjnie
•	 wydajność pompy: max 80 kPa
•	 ilość obrotów: max. 24000 obr./min.
•	 pojemnik próżniowy do przechowywania  

o pojemności 0,9l
•	 BPA free
•	 EAN:	5908277384784

•	 moc: 300W
•	 pojemność 0,6l
•	 szybkie przygotowanie napojów
•	 uniwersalna butelka mogąca  

służyć jako bidon
•	 zakrętka z ustnikiem i zawieszką
•	 idealny dla osób aktywnych
•	 EAN	(pomarańczowy):	5908277383763
•	 EAN	(zielony):	5908277383411

•	 moc: 700W
•	 prędkość obrotowa: 19000 obr/min
•	 BPA FREE
•	 kruszenie lodu
•	 w zestawie: 

- 2 noże: do mielenia  
i rozdrabniania 
- 2 pojemniki o pojemności 350 ml
- 1 pojemnik o pojemności 600 ml 
- 2 dokręcane uchwyty 
- 2 zakrętki

•	 EAN:	5908277384050

•	 moc: 400W
•	 2 stopnie prędkości
•	 praca pulsacyjna
•	 dzbanek o pojemności 1,5l
•	 miarka o pojemności 30ml
•	 pokrywa z otworem
•	 zabezpieczenie przed  

przegrzaniem
•	 zabezpieczenie przed  

uruchomieniem bez dzbanka
•	 EAN:	5908277381141

•	 moc: 500W
•	 2 biegi
•	 praca pulsacyjna
•	 kruszenie lodu
•	 szklany dzbanek  

o pojemnosci 1,5l
•	 obudowa ze stali szlachetnej
•	 zabezpieczenie  

przed przegrzaniem
•	 pokrywa z otworem
•	 EAN:	5908277384517

•	 moc: 1000W
•	 płynna regulacja prędkości  

+ praca pulsacyjna
•	 dzbanek o pojemności 2l
•	 kruszenie lodu
•	 prędkość: max 26 000 obr./min.
•	 BPA FREE - Tritan
•	 innowacyjny system noży
•	 wytrzymały pojemnik i ostrze
•	 popychacz
•	 zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 stopki antypoślizgowe
•	 EAN	(biały):	5908277384869
•	 EAN	(czerwony):	5908277384876

BLP10
FITTO

BLN700
ORBI

BK100N
BLEND

BK3S
ORI

BK500

BL 
1000V
SMOOFBlendery
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•	 moc: 1000W
•	 regulacja prędkości obrotów
•	 praca pulsacyjna
•	 funkcja turbo
•	 metalowa końcówka  

do rozdrabniania
•	 łatwy w czyszczeniu
•	 specjalny system noży
•	 EAN:	5908277384777

•	 moc: 200W
•	 5 stopni regulacji  

prędkości silnika
•	 przycisk Turbo
•	 wymienne końcówki ubijające  

i mieszające
•	 rozdrabniacz
•	 EAN:	5908252477074

•	 moc: 300W
•	 5 stopni regulacji  

prędkości silnika
•	 przycisk TURBO (wysokie obroty)
•	 wymienne końcówki ubijające  

i mieszające
•	 EAN:	5908277381592

•	 moc: 200W
•	 5 stopni regulacji  

prędkości silnika
•	 przycisk Turbo
•	 wymienne końcówki ubijające  

i mieszające
•	 misa obrotowa
•	 rozdrabniacz
•	 EAN:	5908252477081

•	 moc: 600W
•	 7 biegów
•	 końcówki: 

- do ubijania 
- do mieszania 
- do ugniatania

•	 metalowa misa o pojemności 4,2l
•	 szpatułka
•	 wyświetlacz LCD
•	 timer
•	 EAN:	5908277382698

•	 moc: 250W
•	 praca pulsacyjna
•	 trzy prędkości pracy
•	 niezawodny system noży  

ułatwiający rozdrabnianie
•	 smukła, ergonomiczna obudowa
•	 EAN:	5908277383947

•	 moc: 200W
•	 praca pulsacyjna
•	 dwie prędkości obrotowe
•	 końcówka rozdrabniająca
•	 łatwy w czyszczeniu
•	 EAN:	5908252477746

•	 moc: 350W
•	 dwie prędkości pracy + pusacja
•	 końcówka rozdrabniająca
•	 łatwy w czyszczeniu
•	 przycisk wyciągania końcówki  

rozdrabniającej
•	 kolory: czarny i czerwony
•	 EAN	(czarny):	5908277381998
•	 EAN	(czerwony):	5908277383169

•	 moc: 350W
•	 praca pulsacyjna
•	 dwie prędkości obrotowe
•	 o pojemność 0,7l
•	 koncówka rozdrabniająca
•	 pojemnik z nożem siekajacym  

ze stali szlachetnej
•	 EAN	(czarny):	5908277382001
•	 EAN	(czerwony):	5908277383626

•	 moc: 250W
•	 trzy prędkości pracy + pulsacja
•	 pojemnik z podziałką  

o pojemności 800 ml
•	 niezawodny system noży  

ułatwiający rozdrabnianie
•	 pojemnik z nożem siekającym  

o pojemności 650 ml
•	 końcówka do ubijania piany
•	 EAN:	5908277384111

•	 moc: 1000W
•	 regulacja prędkości obrotów
•	 ergonomiczny uchwyt
•	 funkcja turbo
•	 metalowa końcówka  

do rozdrabniania
•	 końcówka do ubijania piany
•	 wielofunkcyjny pojemnik o  

pojemność 1,75l z wymiennymi  
czterema ostrzami ze stali  
szlachetnej: plasterki, wiórki,  
frytki, tarka

•	 pojemnik 0,4l ze stalowym  
ostrzem rozdrabniającym

•	 pojemnik do ubijania o pojemności 600 ml
•	 idealny dla osób aktywnych  

i dbających o zdrowe odżywianie
•	 EAN:	5908277384494

BL55
ROBO

BL210
SWIT

R100
MIIX

R103
XIMI

R101
ROBIIX

WRK1100
PLANET

BL75N
SWIRL

BL77
HANDEE

BL78
BLENDEE

BL105
ROBBY

BL200
SWIF

Rozdrabniacze

Roboty
kuchenne
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•	 BPA free
•	 do 30% więcej soku
•	 technologia HEAVY PRESS
•	 korpus ze stali szlachetnej - INOX
•	 2 kierunki pracy silnika
•	 cicha praca
•	 łatwa obsługa
•	 zawór do soku - niekapek
•	 blokada bezpieczeństwa SAFETY LOCK
•	 antypoślizgowe nóżki
•	 Akcesoria:

- krajalnica do jabłek
- 2 pojemniki
- popychacz
- szczoteczka

•	 EAN:	5908277385088

•	 moc: 700W
•	 2 prędkości
•	 blokada pokrywy
•	 zabezpieczenie przed  

przegrzaniem
•	 zabezpieczenie przed  

uruchomieniem bez pokrywy
•	 pojemnik na sok
•	 pojemnik na resztki produktów
•	 obudowa ze stali szlachetnej
•	 EAN:	5908252477814

•	 moc: 400W 
•	 zabezpieczenia SAFETY LOOK
•	 technologia HEAVY PRESS
•	 2 kierunki pracy silnika
•	 pojemniki na odpadki  

i sok o poj. 1l
•	 80 obrotów na minutę
•	 antypoślizgowe stopki
•	 ślimak BPA Free
•	 do 30% więcej soku
•	 sitko ze stali nierdzewnej wzmocnionej  

pierścieniem z żywic
•	 EAN:	5908277382186

•	 moc: 400W 
•	 do 30% więcej soku
•	 zabezpieczenie SAFETY LOCK
•	 technologia HEAVY PRESS
•	 2 kierunki pracy silnika
•	 filtr ze stali nierdzewnej
•	 pojemnik na odpadki o poj. 1l
•	 antypoślizgowe stopki
•	 BPA FREE
•	 EAN: 5908277383855

•	 moc: 150W
•	 80 obrotów na minutę
•	 2 kierunki pracy silnika
•	 do 30% więcej soku
•	 pojemnik na sok o pojemności 1l  

z tacką filtrującą
•	 pojemnik na odpadki o  

pojemności 1l
•	 zestaw do tofu
•	 zatyczka wylotu soku
•	 antypoślizgowe stopki
•	 w komplecie trzy filtry ze stali nierdzewnej
•	 wzmocniony ślimak
•	 BPA Free
•	 EAN	(czerwony):	5908277382995
•	 EAN	(biały):	5908277383893
•	 EAN	(srebrny):	5908277384463

•	 moc: 240 W
•	 łatwa w czyszczeniu  

z systemem QUICKCLEAN
•	 do 35% więcej soku i witamin
•	 śruba “HIGH QUALITY” –  

z wytrzymałego tworzywa PEI
•	 wolnoobrotowy silnik indukcyjny AC  

o zwiększonej wytrzymałości
•	 58 obrotów/minutę
•	 bardzo cicha <63db
•	 BIG MOUTH - duży wsad aż 76mm!!!
•	 wygodna rączka
•	 duży kolektor soku - 500ml
•	 3 sita w zestawie – do soków, smoothie  

oraz do lodów i sorbetów
•	 BPA Free - wolne od bisfenolu A
•	 praktyczna zatyczka-niekapek
•	 EAN	(srebrny):	5908277384616
•	 EAN	(czerwony):	5908277384623
•	 EAN	(biały):	5908277384630

PJ400

PJ450

PJ600
INTENSI

PJ1200
VITALE

PJ300
FRES

SK9S
VERA

Wyciskarki
i sokowirówki
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•	 moc: 30W
•	 dwa kierunki obrotów głowicy
•	 możliwość mycia elementów  

w zmywarce
•	 praktyczna pokrywka
•	 ochrona przed przegrzaniem
•	 sitko filtrujące miąższ i pestki
•	 nóżki antypoślizgowe
•	 EAN:	5908277384609

•	 moc: 160W
•	 2 głowice o różnej wielkości  

pozwalają na dokładne  
wyciśnięcie soku

•	 tacka filtrująca z regulacją  
wielkości oczek

•	 zbiornik na sok  
o pojemności 400 ml

•	 wygodna dźwignia wspomagająca  
wyciskanie

•	 EAN:	5908277384609

•	 moc: 240W
•	 pięciowarstwowa
•	 tacki o średnicy 25 cm
•	 nadmuch powietrza
•	 regulacja wysokości 1,5 cm/2,5 cm
•	 dopuszczalny czas nieprzerwanej  

pracy: 20 godz.
•	 lampka kontrolna
•	 łatwa w użytkowaniu i czyszczeniu
•	 EAN:	5908277384357

•	 moc: 245W
•	 pięciowarstwowa
•	 tacki o średnicy 32 cm
•	 nadmuch powietrza
•	 regulacja temperatury
•	 lampka kontrolna
•	 łatwa w użytkowaniu  

i czyszczeniu
•	 EAN:	5908277381417

CW3
ERI

CW100
LIO

SG110S
RINA

SG200N
CRUSTY

•	 płyta grzejna elektryczna
•	 średnica: 16 cm
•	 płynna regulacja temperatury
•	 moc: 1500W
•	 szybkie nagrzewanie
•	 lampka kontrolna
•	 antypoślizgowe stopki
•	 prosta obsługa
•	 EAN:	5908277384272

•	 2 płyty grzejne elektryczne
•	 średnica: 16 cm + 13 cm
•	 płynna regulacja temperatury
•	 moc: 2250W
•	 szybkie nagrzewanie
•	 2 lampki kontrolne
•	 antypoślizgowe stopki
•	 prosta obsługa
•	 EAN:	5908277384289

•	 płyta grzejna elektryczna
•	 średnica: 15 cm
•	 płynna regulacja temperatury
•	 moc: 1000W
•	 szybkie nagrzewanie
•	 lampka kontrolna
•	 antypoślizgowe stopki
•	 prosta obsługa
•	 EAN:	5908277384562

•	 2 płyty grzejne elektryczne
•	 średnica: 15m + 15 cm
•	 płynna regulacja temperatury
•	 moc: 2000W
•	 szybkie nagrzewanie
•	 2 lampki kontrolne
•	 antypoślizgowe stopki
•	 prosta obsługa
•	 EAN:	5908277384555

•	 płyta grzejna ceramiczna
•	 średnica: 14 cm
•	 płynna regulacja temperatury
•	 moc: 1200W
•	 szybkie nagrzewanie
•	 lampka kontrolna
•	 antypoślizgowe stopki
•	 prosta obsługa
•	 EAN:	5908277383541

•	 2 płyty grzejne ceramiczne
•	 średnica: 21 cm + 14 cm
•	 płynna regulacja temperatury
•	 moc: 2000W
•	 szybkie nagrzewanie
•	 lampka kontrolna
•	 antypoślizgowe stopki
•	 prosta obsługa
•	 EAN:	5908277383558

•	 płyta grzejna ceramiczna
•	 średnica: 18 cm
•	 płynna regulacja temperatury
•	 moc: 2000W
•	 szybkie nagrzewanie
•	 lampka kontrolna
•	 antypoślizgowe stopki
•	 prosta obsługa
•	 EAN:	5908277383565

PG10N
EVEN

PG20N
TWICE

IPG10

IPG20

PH11
MONO

PH21 
DOBLLE

PH30
OREYA

Wyciskarki
do cytrusów

Płyty
grzejne

Suszarki
do żywności
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•	 grill kontaktowy
•	 moc: 1000W
•	 obudowa ze stali szlachetnej
•	 płyty o wym. 25,5x17,8cm  

z powłoką antyadhezyjną
•	 ruchoma płyta górna umożliwiająca  

opiekanie produktów o różnej grubości
•	 blokada pokrywy ułatwiająca  

przechowywanie
•	 lampka kontrolna
•	 tacka na tłuszcz
•	 nienagrzewający się uchwyt
•	 miejsce na przewód w podstawie
•	 EAN:	5908277382438

•	 2 funkcje: 
- grill kontaktowy –  
możliwość grillowania  
roduktów o różnej grubości 
- grill płaski –  
duża powierzchnia grillowania

•	 moc: 2000W
•	 obudowa ze stali szlachetnej
•	 regulacja temperatury
•	 płyty z powłoką antyadhezyjną
•	 regulowane stopki
•	 praktyczne odprowadzenie tłuszczu
•	 2 pojemniki na tłuszcz
•	 2 lampki kontrolne
•	 nienagrzewający się uchwyt
•	 blokada pokrywy ułatwiająca  

przechowywanie
•	 miejsce na przewód w podstawie
•	 EAN:	5908277384579

•	 moc: 1800W
•	 pojemność 2,5l
•	 filtr w pokrywie
•	 płynna regulacja temperatury
•	 możliwość zawieszenia kosza 

nad poziomem oleju
•	 zdejmowana pokrywa  

z okienkiem
•	 przycisk otwierania pokrywy
•	 lampki kontrolne
•	 EAN:	5908277382933

•	 moc: 1800W
•	 pojemność 2,5l
•	 filtr w pokrywie
•	 regulowany termostat
•	 możliwość podnoszenia kosza  

przy zamkniętej pokrywie
•	 zdejmowana pokrywa  

z okienkiem
•	 przycisk otwierania pokrywy
•	 lampki kontrolne
•	 EAN:	5906489880995

GK120
ROSTEE

FR18
FREET

GK150
FLAAT

FR24N
FRITO

•	 moc: 900W
•	 możliwość upieczenia 5 wafli  

w kształcie serca
•	 miejsce na nawinięcie przewodu
•	 2 lampki kontrolne
•	 powierzchnia z powłoką 

antyadhezyjną
•	 EAN	(czarny):	5908277382988
•	 EAN	(biały):	5908277383527

•	 moc: 700W
•	 miejsce na dwa gofry
•	 nienagrzewające się uchwyty
•	 termostat utrzymujący 

stałą temperaturę
•	 antypoślizgowe stopki
•	 2 lampki kontrolne
•	 płyty grzejne z powłoką antyadhezyjną
•	 EAN:	5908277382421

•	 moc: 1000W
•	 miejsce na 2 gofry
•	 obudowa ze stali szlachetnej
•	 5-cio stopniowa regulacja 

temperatury
•	 2 lampki kontrolne
•	 powierzchnia z  

powłoką antyadhezyjną
•	 EAN:	5908252477883

•	 obudowa ze stali szlachetnej
•	 miejsce na 2 duże gofry
•	 2 lampki kontrolne –  

sygnalizacja gotowosci do pracy
•	 nienagrzewajacy sie uchwyt
•	 powłoka antyadhezyjna
•	 łatwa obsługa
•	 stopki antypoślizgowe
•	 miejsce na nawinięcie przewodu
•	 termostat
•	 moc: 1000W
•	 EAN:	5908277385002

•	 moc: 750W
•	 miejsce na dwie kanapki
•	 termostat utrzymujący  

stałą temperaturę
•	 płyty grzejne  

z powłoką antyadhezyjną
•	 nienagrzewające się uchwyty
•	 2 lampki kontrolne
•	 antypoślizgowe stopki
•	 EAN:5908277382704

•	 moc: 750W
•	 miejsce na dwie kanapki
•	 termostat utrzymujący stałą  

temperaturę
•	 ceramiczne płyty grzejne  

w miedzianym kolorze
•	 nienagrzewające się uchwyty
•	 wykończenie ze stali nierdzewnej
•	 dwie lampki kontrolne
•	 antypoślizgowe stopki
•	 EAN:	5908277382940

WA2
KIEER

ST10
PRESTO

ST11
RUDDY

ST10W
WAFFLER

WA1S
GOFFER

WA100S
DELI

Grille
elektryczne

Gofrownice 
i opiekacze

Frytkownice
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•	 moc: 750W
•	 miejsce na dwie kanapki
•	 termostat utrzymujący stałą  

temperaturę
•	 płyty grzejne z powłoką  

ceramiczną w kolorze białym
•	 nienagrzewające się uchwyty
•	 wykończenie ze stali nierdzewnej
•	 2 lampki kontrolne
•	 antypoślizgowe stopki
•	 EAN:	5908277382094

•	 moc: 750W
•	 2 wymienne płyty: 

- do kanapek 
- do smażenia mięsa

•	 termostat utrzymujący  
temperaturę

•	 powierzchnia z powłoką  
ceramiczną

•	 nienagrzewające się uchwyty
•	 wykończenie ze stali nierdzewnej
•	 2 lampki kontrolne
•	 EAN:	5908277384401

•	 moc: 750W
•	 wyjmowana tacka na okruchy
•	 nadstawka do opiekania bułek
•	 dwie szczeliny na tosty
•	 płynna regulacja stopnia  

zarumienienia
•	 przycisk przerwania opiekania
•	 automatyczny mechanizm  

unoszenia tostów
•	 miejsce na przewód w podstawie
•	 EAN:	5908277382612

•	 moc: 800W
•	 wyjmowana tacka na okruchy
•	 antypoślizgowe stopki
•	 przycisk przerwania opiekania
•	 automatyczny mechanizm  

unoszenia tostów
•	 automatyczny wyłącznik
•	 funkcja rozmrażania
•	 funkcja odgrzewania
•	 EAN:5908277382872

•	 moc: 900W
•	 nadstawka do opiekania bułek
•	 wygodna tacka na okruchy
•	 nienagrzewajaca sie obudowa
•	 7 stopni mocy opiekania  

do wyboru
•	 system centralnego ułożenia pieczywa
•	 dwa szerokie miejsca na grzanki
•	 płynna elektroniczna regulacja  

czasu opiekania
•	 funkcje odmrażania i odgrzewania
•	 EAN	(czarny):	5908277384708
•	 EAN	(biały):	5908277384692

ST140C
PRESSET

ST210
ESME

TO17
MISTRAL

TO18
DUO

TO245
DOTTY

•	 kawiarka elektryczna
•	 łatwa obsługa
•	 przeźroczysty pojemnik
•	 odchylana pokrywka
•	 obrotowa podstawa
•	 moc: 480W
•	 pojemność: 6 filiżanek
•	 EAN:	5908277384142

•	 szklany dzbanek z  
nienagrzewającym się uchwytem

•	 Anti-Drip - blokada kapania
•	 pojemność 12 filiżanek/1,2 l
•	 moc: 900W
•	 obudowa INOX
•	 podświetlany włącznik/wyłącznik
•	 filtr siatkowy z wygodnym uchwytem
•	 miarka
•	 EAN:	5908277384081

•	 wbudowany młynek do mielenia kawy
•	 funkcja automatycznego wyłączania
•	 Anti-Drip - blokada kapania
•	 komfortowy i prosty w użyciu   

/ szybkie nagrzewanie
•	 podświetlany wyświetlacz  

LCD  z programatorem czasowym
•	 elegancka obudowa INOX
•	 wytrzymały filtr ze stali nierdzewnej
•	 szklany dzbanek z nienagrzewającym   

się uchwytem
•	 podgrzewana płyta pod dzbanek
•	 pojemnik na wodę ze wskaźnikiem  ilości wody
•	 wygodna miarka
•	 łatwy w czyszczeniu
•	 moc: 1050W
•	 pojemność: 10 filiżanek / 1,2l
•	 pojemnik na 60g ziaren kawy
•	 EAN:	5908277385040

•	 mechanizm żarnowy
•	 regulacja grubości mielenia kawy
•	 moc: 100W
•	 pojemność 90g
•	 wyjmowany pojemnik na zmieloną 

kawę z podziałką (12 filiżanek)
•	 włącznik
•	 antypoślizgowe stopki
•	 EAN:	5908277382292

•	 nóż stalowy
•	 obudowa ze stali szlachetnej
•	 moc: 150W
•	 pojemność 50g
•	 przeźroczysta pokrywa
•	 zabezpieczenie przed  

uruchomieniem bez pokrywy
•	 EAN:	5908252477722

KA40
AROMA- 

TICA

KA30
RODDY

KA500
CAFE

AROMAX

MK150
COFFEA

MK100S
COFFIX

Tostery

Ekspresy
i kawiarki

Młynki
do kawy



24 25

•	 spieniacz ręczny
•	 obudowa ze stali szlachetnej
•	 element ubijający ze stali  

nierdzewnej
•	 prosta i wygodna obsługa
•	 zasilanie: 2 x AA (1,5V)
•	 EAN:	5908277382834

•	 spieniacz dzbankowy
•	 wysokiej jakości podzespoły STRIX
•	 dzbanek o podwójnych  

ściankach - system termoizolacji
•	 zewnętrzna obudowa  

z nienagrzewającego się tworzywa
•	 wewnętrzny pojemnik ze stali  

szlachetnej z powłoką antyadhezyjną
•	 obrotowa podstawa z nóżkami 

antypoślizgowymi
•	 przeźroczysta pokrywa z uszczelką
•	 automatyczne wyłączanie
•	 2 funkcje: 

- spienianie mleka z podgrzewaniem 
- podgrzewanie mleka z mieszaniem

•	 moc: 500 W
•	 pojemność: 

- spienianie: 150 ml 
- podgrzewanie: 300 ml

•	 EAN	(SI500B	biały):	5908277384654
•	 EAN	(SI500C	czarny):	5908277384807

•	 spieniacz dzbankowy
•	 technologia magnetyczna
•	 wyjmowany pojemnik z powłoką  

antyadhezyjną
•	 możliwość mycia w zmywarkach
•	 uniwersalna końcówka
•	 automatyczne wyłączanie
•	 łatwe czyszczenie
•	 4 funkcje: 

- spienianie mleka z podgrzewaniem 
- spienianie mleka na zimno 
- mieszanie mleka z podgrzewaniem 
- mieszanie mleka na zimno

•	 moc: 500W
•	 pojemność: 

- spienianie: 150 ml 
- mieszanie: 300 ml

•	 EAN:	5908277384661

SI500
MEKO

SI1000
MIKO

SI30
TWIST

•	 pojemność - 2,5l
•	 pojemność zbiornika  

filtrującego - 1,3l
•	 wskaźnik wymiany wkładu
•	 żywotność filtra - 150l / 1 miesiąc
•	 wkład filtrujący w zestawie
•	 EAN:	5908277381967

•	 żywotność filtra: 150l / 1 miesiąc
•	 redukuje twardość wody (PH)
•	 usuwa związki chloru, metale 

ciężkie oraz inne substancje 
niekorzystnie wpływające  
na smak wody

•	 główny skład filtra - węgiel aktywny,  
żywica jonowymienna

•	 przeznaczony do dzbanków filtrujących serii DF
•	 EAN:	5908277381974

•	 żywotność filtra: 150l / 1 miesiąc
•	 redukuje twardość wody (PH)
•	 usuwa związki chloru, metale 

ciężkie oraz inne substancje 
niekorzystnie wpływające  
na smak wody

•	 główny skład filtra - węgiel aktywny, 
żywica jonowymienna

•	 przeznaczony do dzbanków filtrujących serii DF
•	 EAN:	5908277381981	/	4	sztuki

•	 regulacja grubości mielenia
•	 ceramiczne żarna
•	 obudowa ze stali szlachetnej
•	 łatwe napełnianie
•	 oświetlenie ułatwiające  

optymalne dozowanie przypraw
•	 zasilanie: 6 x AAA (1.5V)
•	 EAN:	5908277381028

DF100N
FLOW

MP3
BARREL

EF100
FLOW

EF104
FLOW

Spieniacze
do mleka

Dzbanki
filtrujące

Młynki do
pieprzu i soli
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•	 regulacja grubości mielenia
•	 ceramiczne żarna
•	 łatwe napełnianie
•	 oświetlenie ułatwiające  

optymalne dozowanie przypraw
•	 zasilanie 4 x AA (1.5V)
•	 EAN	(czarny):	5908277381639
•	 EAN	(czerwony):	5908277383312
•	 EAN	(żółty):	5908277383329
•	 EAN	(zielony):	5908277383336

•	 młynek ręczny
•	 dwa w jednym: do pieprzu i soli
•	 dwie odrębne komory na przyprawy
•	 obudowa ze stali szlachetnej
•	 regulacja grubości mielenia
•	 dwa ceramiczne żarna
•	 EAN:	5908277381059

•	 regulacja grubości mielenia
•	 ceramiczne żarna
•	 łatwe napełnianie
•	 prosta obsługa
•	 oświetlenie ułatwiające 

optymalne dozowanie przypraw
•	 zasilanie 4 x AA (1.5V)
•	 EAN	(zielony):	5908277382773
•	 EAN	(szary):	5908277383220

•	 młynek ręczny
•	 regulacja grubości mielenia
•	 dwie odrębne komory na przyprawy
•	 ceramiczne żarna
•	 łatwe napełnianie
•	 prosta obsługa
•	 EAN	(zielony):	5908277382810
•	 EAN	(biały):	5908277383237

•	 młynek ręczny
•	 regulacja grubości mielenia
•	 ceramiczne żarna
•	 łatwe napełnianie
•	 prosta obsługa
•	 EAN:	5908277382803

•	 młynek ręczny
•	 regulacja grubości mielenia
•	 ceramiczne żarna
•	 łatwe napełnianie
•	 dwie odrębne komory na przyprawy
•	 prosta obsługa
•	 EAN	(czarny):	5908277382780
•	 EAN	(biały):	5908277383244

•	 młynek ręczny
•	 ceramiczne żarna
•	 łatwe napełnianie
•	 prosta obsługa
•	 EAN:5908277382827

•	 młynek ręczny
•	 regulacja grubości mielenia
•	 ceramiczne żarna
•	 łatwe napełnianie
•	 prosta obsługa
•	 EAN	(czerwony):	5908277382797
•	 EAN	(żółty):	5908277383299
•	 EAN	(biały):	5908277383305

•	 dwa młynki: do pieprzu i soli
•	 regulacja grubości mielenia
•	 ceramiczne żarna
•	 obudowa ze stali szlachetnej
•	 łatwe napełnianie
•	 zasilanie: baterie AAA,  

2 x 4 sztuki
•	 EAN:	5908277381103

MP8

MP16
MELL

MP17

MP18

MP19

MP20

MP21

MP22

ZMP4
PAIR

•	 duża wydajność: 1,5 kg/min
•	 moc nominalna: 400 W
•	 moc zablokowania  

silnika (MBP): 700 W
•	 dwa kierunki pracy silnika
•	 bogate wyposażenie: 3 sita 

(3 mm, 5 mm, 8 mm)
+ zestaw do kebbe
+ zestaw masarski

•	 specjalne, wygodne schowki na akcesoria
•	 łatwa obsługa i konserwacja
•	 wysoka jakość wykonania
•	 EAN:	5908277384715

•	 duża wydajność: 1,5 kg/min
•	 moc nominalna: 400 W
•	 moc zablokowania 

silnika (MBP): 700 W
•	 dwa kierunki pracy silnika
•	 bogate wyposażenie: 3 sita 

(3 mm, 5 mm, 8 mm)
+ 3 tarki (drobne wiórki, grube wiórki, plastry)
+ zestaw do kebbe
+ zestaw masarski

•	 specjalne, wygodne schowki na akcesoria
•	 łatwa obsługa i konserwacja
•	 wysoka jakość wykonania
•	 EAN:	5908277384722

•	 solidna, metalowa konstrukcja
•	 wyjmowana tarcza tnąca
•	 ze stali szlachetnej: 

- ze specjalnym falistym ostrzem, 
  ułatwiającym krojenie 
- średnica 190 mm

•	 wózek z powierzchnią INOX  
i osłoną palców

•	 moc: 150W
•	 płynna regulacja grubość krojenia 

od 0 do 15 mm
•	 antypoślizgowe nóżki
•	 bezpieczna w użyciu
•	 dociskacz
•	 EAN:	5908277384814

M200
NITT

M200Z
MITT

KR350
SLISS

Maszynki do 
mięsa

Krajalnice
elektryczne
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•	 dwustopniowy system ostrzenia: 
- tarcze diamentowe:  
gradacja 360 
- tarcze ceramiczne:  
gradacja 1200

•	 do ostrzenia noży stalowych
•	 wyposażona w dużą gumową 

przyssawkę
•	 prosta obsługa
•	 EAN:	5908277382841

•	 przeznaczony do precyzyjnego  
i czystego rozpylania

•	 wyposażony w 2 osobne pojemniki 
o pojemności 100 ml każdy

•	 umożliwia dozowanie wybranego  
składnika lub mieszanie ich  
w dowolnej proporcji dzięki 
płynnej regulacji

•	 idealny do przyrządzania sałatek, pieczeni, 
natłuszczania patelni i form do pieczenia

•	 EAN:	5908277382858

ON10

DO10

Ostrzałki
do noży

Dozowniki
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•	 szybkie nagrzewanie
•	 równomierne rozprowadzanie  

ciepła
•	 profesjonalna pielęgnacja włosów
•	 system podczerwieni
•	 powłoka ceramiczno-turmalinowa
•	 regulacja temperatury
•	 zakres regulacji temperatury: 

120 – 200°C
•	 moc: 42W
•	 obrotowy przewód
•	 ergonomiczna konstrukcja
•	 EAN:	5908277384753

•	 płyty ceramiczne
•	 obrotowy przewód
•	 uchwyt do zawieszenia
•	 szybkie nagrzewanie
•	 ergonomiczna konstrukcja
•	 moc: 30W
•	 włącznik zasilania
•	 EAN:	5908252477524

•	 ergonomiczna konstrukcja
•	 szybkie nagrzewanie
•	 płyty ceramiczne
•	 szeroki zakres regulacji 

temperatury
•	 moc: 40W
•	 wyświetlacz LCD
•	 obrotowy przewód
•	 włącznik zasilania
•	 EAN:	5908277384241

•	 ergonomiczna konstrukcja
•	 szybkie nagrzewanie
•	 2 w 1 - prostownica i lokówka
•	 ceramiczne elementy grzejne
•	 moc: 55W
•	 przewód obrotowy
•	 włącznik zasilania
•	 EAN:	5908277384197

•	 ergonomiczna konstrukcja
•	 szybkie nagrzewanie
•	 płyty ceramiczne
•	 włącznik zasilania
•	 regulacja temperatury
•	 moc: 65W
•	 wyświetlacz LCD
•	 uchwyt do zawieszenia
•	 EAN:	5908252477616

RW100
AMI

RW17N

RW30
LORA

RL20
RILA

RW30

•	 łatwiejsze prostowanie
•	 efektywniejsze wygładzanie  

włosów
•	 do wszystkich rodzajów włosów
•	 elegancki, lekki i ergonomiczny  

kształt
•	 szeroki zakres regulacji  

temperatury
•	 wyświetlacz LCD
•	 funkcja jonizacji włosów
•	 moc: 65 W
•	 EAN:	5908277384203

•	 elegancki, lekki i ergonomiczny  
kształt

•	 efektywniejsze wygładzanie  
włosów

•	 do wszystkich rodzajów włosów
•	 metalowe końcówki prostujące  

z ceramiczną powłoką
•	 moc: 70W
•	 szeroki zakres regulacji  

temperatury
•	 funkcja jonizacji włosów
•	 wyświetlacz LCD
•	 EAN:	5908277384173

•	 prosta obsługa
•	 spiralna konstrukcja ułatwiająca  

modelowanie włosów
•	 moc: 30W
•	 wyłącznik
•	 szybkie nagrzewanie
•	 obrotowy przewód
•	 uchwyt do zawieszenia
•	 blokada przytrzymująca włosy
•	 EAN	(biały):	5908277382124

•	 prosta obsługa
•	 spiralna konstrukcja ułatwiająca  

modelowanie włosów
•	 moc: 35W
•	 wyłącznik
•	 szybkie nagrzewanie
•	 obrotowy przewód
•	 uchwyt do zawieszenia
•	 blokada przytrzymująca włosy
•	 EAN:	5908277384586

•	 szybkie nagrzewanie
•	 ergonomiczna konstrukcja
•	 mały pobór mocy
•	 moc: 25W
•	 wyłącznik
•	 lampka kontrolna
•	 klips przytrzymujący włosy
•	 EAN:	5908277383862

SE10C
LENA

HS7
CURLINE

HS7N
CURRLY

HS8
INA

SE20
SAATIN

Karbownice
i prostownice

Szczotki
elektryczne

Lokówki
i lokosuszarki
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•	 szybkie nagrzewanie
•	 ergonomiczna konstrukcja
•	 mały pobór mocy
•	 moc: 25W
•	 wyłącznik
•	 obrotowy przewód
•	 lampka kontrolna
•	 uchwyt do zawieszenia
•	 klips przytrzymujący włosy
•	 EAN:	5908277384036

•	 dwa poziomy nadmuchu  
ciepłego powietrza

•	 funkcja zimnego powietrza
•	 2 wymienne szczotki
•	 obrotowy przewód
•	 moc: 400W
•	 uchwyt do zawieszenia
•	 zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 EAN:	5908277381219

•	 dwa poziomy nadmuchu  
ciepłego powietrza

•	 ergonomiczna konstrukcja
•	 moc: 400W
•	 wyłącznik
•	 obrotowy przewód
•	 zabezpieczenie przed  

przegrzaniem
•	 EAN:	5908277383879

•	 ergonomiczna konstrukcja
•	 dwa poziomy nadmuchu  

ciepłego powietrza
•	 funkcja zimnego powietrza
•	 dwie wymienne szczotki
•	 obrotowy przewód
•	 moc: 500W
•	 zabezpieczenie przed  

przegrzaniem
•	 EAN:	5908277383886

•	 moc: 1400W
•	 2 poziomy nadmuchu
•	 zdejmowany koncentrator
•	 zabezpieczenie przed  

przegrzaniem
•	 składana rączka
•	 uchwyt do zawieszenia
•	 EAN:	5908277381448

•	 moc: 2200W
•	 dwa poziomy siły nadmuchu
•	 trzy poziomy grzania
•	 przycisk “zimnego powietrza”
•	 zabezpieczenie przed  

przegrzaniem
•	 uchwyt do zawieszania
•	 zdejmowana osłona wlotu powietrza
•	 zdejmowany koncentrator
•	 EAN:	5908277382865

HS9
ISSA

LS1M
LOCKII

LS9
ADA

LS10
AVA

HT99
BLASTEE

HT160
TYPHOON

•	 moc: 1200W
•	 dwa poziomy nadmuchu
•	 zabezpieczenie przed  

przegrzaniem
•	 składana rączka
•	 uchwyt do zawieszenia
•	 zdejmowany koncentrator  

strumienia powietrza
•	 EAN:	5908277384227

•	 moc: 1600W
•	 dwa poziomy nadmuchu
•	 zabezpieczenie przed  

przegrzaniem
•	 składana rączka
•	 uchwyt do zawieszenia
•	 zdejmowany koncentrator  

strumienia powietrza
•	 EAN:	5908277384234

•	 moc: 2200W
•	 dwa poziomy siły nadmuchu
•	 trzy poziomy grzania
•	 przycisk “zimnego powietrza”
•	 funkcja jonizacji
•	 zabezpieczenie przed  

przegrzaniem
•	 uchwyt do zawieszania
•	 zdejmowana osłona  

wlotu powietrza
•	 zdejmowany koncentrator
•	 EAN:	5908277384043

•	 moc: 2200 W
•	 dwa poziomy siły nadmuchu
•	 trzy poziomy grzania
•	 przycisk “zimnego powietrza”
•	 funkcja jonizacji
•	 zabezpieczenie przed  

przegrzaniem
•	 zdejmowana osłona  

wlotu powietrza
•	 zdejmowany koncentrator
•	 zdejmowany dyfuzor
•	 EAN:	5908277384180

•	 Ceramiczne ostrze wysokiej jakości
•	 25 różnych długości strzyżenia
•	 5-cio stopniowa regulacja  

ostrza + 4 nasadki dystansowe  
od 0,8 mm do 12 mm

•	 Ściągana głowica ułatwiająca  
czyszczenie

•	 Metalowa, ergonomiczna obudowa
•	 Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
•	 Wydajny akumulator litowo-jonowy  

3,7V 2000mAh
•	 EAN	MG100G:	5908277385026
•	 EAN	MG100S:	5908277385033

•	 łatwa w czyszczeniu
•	 zasilanie  

akumulatorowo-sieciowe
•	 ładowanie: 8 godzin
•	 4 nasadki fryzjerskie
•	 ceramiczne ostrza
•	 lampka kontrolna
•	 moc: 3W
•	 EAN:	5908252477104

HT81
ZANA

HT91
ALDA

HT230
VIOLLET

HT240
SIEERA

MG10N
CROPER

Suszarki
do włosów

Strzyżarki, trymery 
i maszynki do golenia

MG100
CLIPP
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•	 ergonomiczny kształt
•	 łatwa w czyszczeniu
•	 zasilanie  

akumulatorowo-sieciowe
•	 czas ładowania: 8 godz.
•	 teleskopowa nasadka
•	 ostrza ze stali szlachetnej
•	 lampka kontrolna
•	 moc: 3W
•	 EAN:	5908277382728

StrzyżArkA:
•	 zasilanie  

akumulatorowo-sieciowe
•	 czas ładowania: 8 godz.
•	 teleskopowa nasadka
•	 ostrza ze stali szlachetnej
•	 moc: 3W
tryMEr:
•	 zasilanie: 1 bateria (nie wchodzi w komplet)
•	 prosta obsługa
•	 zapewnia dokładne i bezpieczne usuwanie 

włosów z nosa i uszu
•	 kompaktowe rozmiary  

i ergonomiczny kształt
•	 nakładka zasłaniająca ostrze
•	 możliwość ustawienia  

w pozycji pionowej
•	 EAN:	5908277382735

•	 stylizacja brody łatwiejsza  
niż kiedykolwiek

•	 innowacyjny kształt ostrza  
pozwala precyzyjniej  
przycinać włosy

•	 akumulator: Li-ION 3,2V; 500 mAh
•	 klasa wodoszczelności: IPX5
•	 czas ładowania: ok 2 godzin
•	 20 ustawień długości strzyżenia
•	 EAN	(niebieski)	:	5908277384913
•	 EAN	(pomarańczowy)	:	5908277384890
•	 EAN	(żółty)	:	5908277384906

•	 kompaktowe rozmiary  
i ergonomiczny kształt

•	 zasilanie: 1 bateria AA
•	 dwie wymienne końcówki: 

- do precyzyjnego przycinania  
włosów z nosa i uszu  
z nasadką na ostrze 
- końcówka do przycinania  
brody i baków

•	 podstawka/organizer
•	 EAN:	5908277383466

•	 2D SYSTEM - głowica goląca  
z 2 ostrzami

•	 zasilanie akumulatorowe
•	 wskaźnik ładowania
•	 trymer
•	 w zestawie dodatkowa głowica  

goląca
•	 ergonomiczna obudowa
•	 moc: 3W
•	 EAN:	5908277382049

•	 głowica goląca z 3 ostrzami
•	 zasilanie akumulatorowe
•	 akumulator: Ni-CD 600mAh
•	 wskaźnik ładowania
•	 trymer
•	 ergonomiczna obudowa
•	 moc: 3W
•	 czas ładowania: ok 8h
•	 EAN:	5908277383596

G35
MESH

MG11
RAZOR

G42
BLAX

ZMG11
JAGER

MT500

•	 kompaktowa głowica goląca  
z 3 ostrzami

•	 zasilanie  
akumulatorowo-sieciowe

•	 wskaźnik ładowania
•	 trymer
•	 ergonomiczna obudowa
•	 moc: 3W
•	 EAN:	5908277381899

•	 głowica goląca z 3 ostrzami
•	 zasilanie  

akumulatorowo-sieciowe
•	 wskaźnik ładowania
•	 trymer
•	 ergonomiczna obudowa
•	 moc: 3W
•	 EAN:	5908277381912

•	 kompaktowa głowica goląca
•	 5 ostrzy dopasowujących  

się do skóry
•	 zasilanie  

akumulatorowo-sieciowe
•	 wskaźniki ładowania oraz pracy
•	 trymer
•	 ergonomiczna obudowa
•	 moc: 3W
•	 EAN	(złoty):	5908277382667
•	 EAN	(brązowy):	5908277383206

•	 głowica goląca z 3 ostrzami
•	 zasilanie  

akumulatorowo-sieciowe
•	 trymer
•	 wskaźnik  

ładowania/rozładowania
•	 ergonomiczna obudowa
•	 moc: 3W
•	 EAN:	5908277384258

•	 prosta obsługa
•	 podwójny system głowic golących
•	 zasilanie akumulatorowo-sieciowe
•	 łatwe czyszczenie – możliwość 

mycia pod wodą
•	 ergonomiczny kształt
•	 2 wymienne końcówki:

- głowica goląca i trymer
•	 wskaźnik LED ładowania i rozładowania
•	 moc: 3W
•	 akumulator: Li-Ion 600mAh
•	 IPX6
•	 czas ładowania: ok. 2,5 godziny
•	 EAN:	5908277384951

•	 obrotowa rolka 360 stopni
•	 powierzchnia rolki z mikroziaren
•	 łatwe i skuteczne usuwanie  

zrogowaciałego naskórka
•	 prosta obsługa
•	 zasilanie  

akumulatorowo-sieciowe
•	 w komplecie dodatkowa głowica
•	 moc: 3W
•	 EAN	(różowy):	5908277382711
•	 EAN	(niebieski):	5908277383213

G46S
SKIN

G47
FAST

G50
FIVE

G51
RAPID

G52
GENT

PP10
SANDY

Pilniki 
do stóp

MT11
TRIMM
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•	 waga mechaniczna
•	 waga maksymalna: 130kg
•	 dokładność podziałki: 1000g
•	 dokładność wskazania  

do 65kg: 1000g
•	 dokładność wskazania  

powyżej 65kg: 2000g
•	 EAN	(biały):	5908277383107
•	 EAN	(niebieski):	6922227101275

•	 waga maksymalna: 150kg
•	 wyświetlacz LCD
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 dokładność podziałki: 100g
•	 dokładność wskazania: 400g
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 EAN:	5906489880766

•	 platforma z bezpiecznego szkła
•	 waga maksymalna: 150kg
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 dokładność podziałki: 100g
•	 wyświetlacz LCD
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 EAN:	5908277381806

•	 platforma z bezpiecznego szkła
•	 waga maksymalna: 180kg
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 dokładność podziałki: 100g
•	 wyświetlacz LCD
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 EAN:	5908252477852

•	 platforma z bezpiecznego szkła
•	 ultra cienka (17mm)
•	 waga maksymalna: 150kg
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 dokładność podziałki: 100g
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 wyświetlacz LCD
•	 EAN:	5908277381882

•	 platforma z bezpiecznego szkła
•	 ultra cienka (17mm)
•	 waga maksymalna: 150kg
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 dokładność podziałki: 100g
•	 wyświetlacz LCD
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 EAN:	5908277382087
•	 EAN:	5908277383091

BR2016

GWO100N
SLIMO

GWO210

GWO170

GWO220
VERA

GWO230

•	 platforma z bezpiecznego szkła
•	 waga maksymalna: 150kg
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 dokładność podziałki: 100g
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 wyświetlacz LCD
•	 EAN:	5908277382315

•	 waga maksymalna: 150kg
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria 2xAAA
•	 dokładność podziałki: 100g
•	 wyświetlacz LCD
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 EAN	(czarny):	5908277383756
•	 EAN	(biały):	5908277383435

•	 waga maksymalna: 150kg
•	 automatyczne wyłączanie
•	 dokładność podziałki: 100g
•	 wyświetlacz LCD
•	 panel dotykowy
•	 wskaźnik przeładowania
•	 pomiar tkanki tłuszczowej  

i mięśniowej, pomiar BMI
•	 pomiar zapotrzebowania 

kalorycznego
•	 pomiar poziomu wody  w organiźmie
•	 EAN:	5908277381257

•	 waga maksymalna: 150kg
•	 automatyczne wyłączanie
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 dokładność podziałki: 100g
•	 wyświetlacz LCD
•	 pomiar BMI
•	 pomiar zapotrzebowania  

kalorycznego
•	 pomiar poziomu wody w organiźmie
•	 pomiar tkanki tłuszczowej i mięśniowej
•	 EAN	(czarny):	5908277383749
•	 EAN	(biały):	5908277383459

•	 platforma z bezpiecznego szkła
•	 waga maksymalna: 150kg
•	 dokładność podziałki: 100g
•	 wyświetlacz LCD
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 pomiar poziomu tłuszczu i wody  

w tkankach, tkanki kostnej i mięśniowej
•	 pomiar zapotrzebowania kalorycznego
•	 EAN	(czarny):	5908277383732
•	 EAN	(biały):	5908277383442

GWO240

GWO250
WEIGHTY

TWO120

TWO130
SCALE

TWO140
LINEA

Wagi 
osobowe
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•	 wymiary: 80x150 cm
•	 2 poziomy grzania
•	 idealny do ogrzania łóżka
•	 możliwość zamocowania na łóżku
•	 zabezpieczenie  

przed przegrzaniem
•	 łagodzi dolegliwości  

reumatyczne, przyśpiesza krążenie krwi  
i poprawia samopoczucie

•	 moc: 60W
•	 EAN:	5908277384593

•	 wymiary: 120x160cm
•	 9 poziomów grzania
•	 odpinany pilot przewodowy  

z wyświetlaczem LED
•	 timer: 1-12 h
•	 krótki czas nagrzewania
•	 zabezpieczenie przed  

przegrzaniem
•	 możliwość prania
•	 moc: 100W
•	 EAN:	5908277383022

KT70
FLOPPI

KT100
BUSHY

Koce elektryczne
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•	 ilość kondensowanej wody:  
500ml/24h (30°C, RH80%)

•	 moc: 65W
•	 zalecana powierzchnia 

pomieszczenia: ok 25m2
•	 zbiornik na wodę 2,5l
•	 czytelny wyświetlacz
•	 dotykowy panel
•	 wskaźnik wilgotności
•	 wyłącznik bezpieczeństwa
•	 jonizator powietrza
•	 lampa UV
•	 TIMER 24 h
•	 EAN:	5908277384333

•	 Extra wydajność: 10l/24h 
(30°C, RH80%)

•	 moc: 210W
•	 zalecana powierzchnia 

pomieszczenia: ok 25m2
•	 zbiornik na wodę 1,5l
•	 składany uchwyt
•	 czytelny wyświetlacz
•	 wyłącznik bezpieczeństwa
•	 2 poziomy cyrkulacji powietrza
•	 wskaźnik wilgotności
•	 elektroniczna regulacja wilgotności
•	 ustawienie poziomu wilgotności od 40 do 80%
•	 TIMER 24 h
•	 możliwość ciągłego odprowadzania wody 

(wężyk w zestawie)
•	 filtr powietrza
•	 urządzenie zawiera fluorowane gazy 

cieplarniane: R134A, 110g (GWP Gazu: 1430), 
ekwiwalent CO2: 0,1573T

•	 EAN:	5908277384340

•	 wydajność: 12 kg/24h (30°C,  
RH80% 6,5 kg/24h (27°C, RH60%)

•	 moc znam./maks.: 180W/225W
•	 zalecana powierzchnia  

pomieszczenia: do25m2

•	 zbiornik na wodę: 2l
•	 cicha praca > 36dB
•	 czytelny wyświetlacz LCD
•	 filtr powietrza, jonizacja
•	 3 automatyczne programy
•	 elektroniczna regulacja wilgotności od 20 do 95%
•	 tryb nocny, timer 24 h, opóźniony start
•	 urządzenie zawiera fluorowane gazy 

cieplarniane: R134A, 90g (GWP Gazu: 1430), 
ekwiwalent CO2: 0,1287T

•	 EAN:	5908277385125

•	 pojemność 5,2l
•	 czas pracy przy pełnym  

pojemniku na wodę ok. 17godzin
•	 moc: 30W
•	 możliwość zamontowania  

filtra ceramicznego
•	 automatyczne wyłączanie  

w przypadku braku wody
•	 płynna regulacja nawilżania
•	 EAN:	5908277381486

•	 pojemność 5,2l
•	 jonizacja
•	 czas pracy przy pełnym 

pojemniku na wodę ok. 17godzin
•	 moc: 30W
•	 funkcja opóźnionego startu
•	 funkcja automatycznego wyłączania
•	 regulacja nawilżania
•	 pomiar wilgotności w pomieszczeniu
•	 EAN:	5908277385057

•	 pojemność 4,5l
•	 jonizacja
•	 czas pracy przy pełnym  

pojemniku na wodę ok. 15godzin
•	 moc: 30W
•	 filtr ceramiczny
•	 funkcja automatycznego wyłączania
•	 regulacja ilości wytwarzanej mgiełki
•	 czujnik poziomu wody
•	 EAN:	5908277385064

•	 pojemność: 4l
•	 wbudowany jonizator powietrza
•	 wydajność: 360 ml/h
•	 wydajność urządzenia 

przewidziana dla pomieszczenia 
do 35m2

•	 czas pracy przy pełnym pojemniku 
na wodę ok. 11 godzin

•	 moc: 28W
•	 wyświetlacz LCD pokazuje wilgotność, 

temperaturę i timer
•	 sterowanie: panel dotykowy + pilot
•	 tryb nocny
•	 szeroki zakres regulacji wilgotności: 45% - 90%
•	 czujnik wilgotności
•	 automatyczne wyłączanie przy braku wody
•	 timer: 12 godzin
•	 EAN:	5908277384944

NU5N
FOGGY

NU4
MISTY

NU6N
HAZY

NU9
ATMO

OPC1100

OPC500

OPC1000

Nawilżacze 
powietrza

Osuszacze 
powietrza
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•	 zestaw filtrów:
- filtr HEPA 11 
- filtr antybakteryjny
- filtr węglowy

•	 czujnik jakości powietrza
•	 cicha praca
•	 poziom hałasu: 34-58 dB
•	 zalecana powierzchnia max 30m2

•	 jonizacja powietrza
•	 antybakteryjna lampa UV - długość fali:  

390 nm, żywotność: 10000 godz.
•	 CADR: 230m3 /godz.
•	 3 prędkości pracy
•	 timer
•	 tryb nocny
•	 moc: 60W
•	 EAN:	5908277384845

•	 Klimatyzator przenośny
•	 Sterowanie: elektroniczne, zdalne
•	 Wydajność znamionowa  

(EER): 2,1kW
•	 Przepływ powietrza:  300m3/h
•	 Moc: 792W
•	 Tryby pracy: chłodzenie,  

osuszanie, wentylacja
•	 Wydajność chłodnicza (EER): 2,61
•	 Poziom hałasu (dB): 65
•	 Liczba poziomów prędkości: 2
•	 Funkcje: tryb nocny, programator czasowy, 

regulacja temperatury, automatyczna 
diagnostyka, automatyczne usuwanie 
skroplonej wody, wyświetlacz

•	 Klasa efektywności energetycznej (EER): A
•	 EAN:	5908277385101

•	 Klimatyzator przenośny
•	 Sterowanie: elektroniczne, zdalne
•	 Wydajność znamionowa  

(EER): 2,6kW
•	 Przepływ powietrza: 350m3/h
•	 Moc: 1010W
•	 Tryby pracy: chłodzenie,  

osuszanie, wentylacja
•	 Wskaźnik efektywności  

energetycznej 
(EER): 2,61

•	 Poziom hałasu (dB): 65
•	 Liczba poziomów prędkości: 2
•	 Funkcje: wi-fi, tryb nocny, programator 

czasowy, regulacja temperatury, 
automatyczna diagnostyka, automatyczne 
usuwanie skroplonej wody, wyświetlacz

•	 Klasa efektywności energetycznej (EER): A
•	 EAN:	5908277385095

•	 Klimator przenośny
•	 Sterowanie: mechaniczne
•	 Moc: 65W
•	 Tryby pracy: chłodzenie,  

wentylacja
•	 Liczba poziomów prędkości: 3
•	 wkłady chłodnicze: 2 szt.
•	 Funkcje dodatkowe: automatyczna  

oscylacja poziomie, kółka,  
nawilżanie powietrza

•	 EAN:	5908277385149

•	 Klimator przenośny
•	 Sterowanie: elektroniczne, zdalne
•	 Moc: 65W
•	 Tryby pracy: chłodzenie,  

wentylacja,
•	 Liczba poziomów prędkości: 3
•	 wkłady chłodnicze: 2 szt.
•	 Funkcje dodatkowe: 

automatyczna  
oscylacja poziomie, kółka, 
nawilżanie powietrza,

•	 timer 7,5h, tryb nocny, 
wyświetlacz LCD

•	 EAN:	5908277385156

KLC7000PO200
PURI

KLC9100

KC100

KC500

Klimatyzatory
i klimatory

Oczyszczacze
powietrza
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•	 2 niezależne tryby pracy:  
wentylacja i nawilżanie

•	 3 prędkości pracy wentylatora
•	 płynna regulacja intensywności  

nawilżania
•	 sterowanie: panel dotykowy,pilot
•	 oscylacja
•	 timer 7 godz.
•	 2 zaprogramowane tryby pracy
•	 wydajność: 280 +- 30 ml/godz
•	 wydajność nawilżacza  

przewidziana dla pomieszczenia  
15m2

•	 czas pracy nawilżacza przy  
pełnym zbiorniku: ok 5 godz.

•	 pojemność zbiornika: 1,4l
•	 moc: 80W
•	 EAN:	5908277384159

•	 2 stopnie mocy 1000/2000W
•	 nadmuch zimnego powietrza
•	 lampka kontrolna
•	 płynna regulacja temperatury
•	 metalowa kratka wylotowa
•	 praca w pionie i w poziomie
•	 uchwyt do przenoszenia
•	 duża turbina nawiewu
•	 EAN	(czarny):	5908277383985
•	 EAN	(szary):	5908277383992

•	 2 stopnie mocy
•	 moc: 2000W
•	 termostat z płynną  

regulacją temperatury
•	 nadmuch zimnego powietrza
•	 lampka kontrolna
•	 uchwyt do przenoszenia
•	 duża turbina nawiewu
•	 zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 EAN:	5908277382056

•	 grzejnik olejowy
•	 3 stopnie mocy
•	 moc: 1500W
•	 regulowany termostat
•	 uchwyt ułatwiajacy przenoszenie
•	 stabilne nóżki z obrotowymi kółkami
•	 wyłacznik odcinajacy zasilanie  

w przypadku przewrócenia się urzadzenia
•	 EAN	(czarny):	5908277383978
•	 EAN	(biały):	5908277383961

•	 ceramiczny element grzewczy
•	 dwustopniowa regulacja 

mocy nawiewu
•	 moc: 400W
•	 regulowany termostat  

w zakresie 15°C-32°C
•	 pomieszczenie: do 23 m2

•	 programowalny, dwunastogodzinny timer
•	 wyświetlacz LED
•	 nienagrzewająca się obudowa
•	 mocowanie bezpośrednio w gniazdku
•	 zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 EAN:	5908277384883

HO70
ROVI

HL20
WALLO

HL10
WARMI

HL8
TERMII

WNC10

Grzejniki
elektryczne

•	 średnica 300mm
•	 cicha praca
•	 3 stopnie regulacji prędkości
•	 ruchoma czasza
•	 regulacja ustawienia czaszy
•	 moc: 40W
•	 EAN	(czarny):	5908277383060
•	 EAN	(biały):	5908277383053

•	 średnica 400mm
•	 cicha praca
•	 regulacja wysokości
•	 3 stopnie regulacji prędkości
•	 ruchoma czasza
•	 regulacja ustawienia czaszy
•	 moc:45W
•	 EAN	(biały):	5908277382247
•	 EAN	(czarny):	5908277383671

•	 średnica 330mm
•	 wysoka wydajność
•	 wysoka jakość wykonania
•	 3 stopnie regulacji prędkości
•	 regulacja ustawienia czaszy
•	 głowica obrotowa
•	 metalowe śmigło
•	 moc: 35W
•	 EAN:	5908277383381

•	 średnica 330mm
•	 cicha praca
•	 wysoka wydajność
•	 wysoka jakość wykonania
•	 3 stopnie regulacji prędkości
•	 regulacja ustawienia czaszy
•	 głowica obrotowa
•	 metalowe śmigło
•	 moc: 35W
•	 EAN:	5908277384135

•	 średnica 450mm
•	 wysoka wydajność
•	 wysoka jakość wykonania
•	 3 stopnie regulacji prędkości
•	 regulacja ustawienia czaszy
•	 ruchoma czasza
•	 regulacja wysokości
•	 metalowe śmigło
•	 moc: 50W
•	 EAN:	5908277383374

•	 wysokość 72,5 cm
•	 cicha praca
•	 3 stopnie regulacji prędkości
•	 funkcja oscylacji
•	 stabilna konstrukcja
•	 uchwyt do przenoszenia
•	 moc: 50W
•	 EAN:	5908277384166

WGC50

WKC10

WGC40M

WGC40

WG50
WIND

WG40
ROTTO

Wentylatory
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•	 moc: 800W
•	 stopa z powłoką antyadhezyjną
•	 składany uchwyt
•	 uderzenie pary
•	 spryskiwacz
•	 wskaźnik poziomu wody
•	 termostat
•	 lampka kontrolna
•	 kubek do napełniania wodą
•	 EAN:	5906489880308

•	 moc: 1000W
•	 stopa z powłoką antyadhezyjną
•	 składana rączka
•	 niezbędne w podróży
•	 uderzenie pary
•	 termostat
•	 lampka kontrolna
•	 kubek do napełniania wodą
•	 EAN:	5908277384128

•	 moc: 2200W
•	 stopa ceramiczna
•	 funkcja samoczyszczenia stopy
•	 spryskiwacz, uderzenie pary
•	 regulacja parowania
•	 funkcja anti-drip
•	 gumowany uchwyt
•	 termostat
•	 lampka kontrolna
•	 EAN:	5908277381936

•	 moc: 2000W
•	 stopa ceramiczna
•	 spryskiwacz
•	 uderzenie pary
•	 regulacja parowania
•	 funkcja samoczyszczenia stopy
•	 funkcja anti-drip
•	 termostat
•	 lampka kontrolna
•	 EAN:	5908277382889

•	 moc: 2000W
•	 stopa ceramiczna
•	 funkcja samoczyszczenia stopy
•	 spryskiwacz
•	 uderzenie pary
•	 regulacja parowania
•	 funkcja anti-drip
•	 termostat
•	 lampka kontrolna
•	 EAN:	5908277383480

•	 moc: 2200W
•	 stopa ceramiczna
•	 funkcja “strażak” automatyczny  

wyłącznik w pozycjach pionowej  
i poziomej

•	 funkcja samoczyszczenia stopy
•	 filtr antywapienny
•	 spryskiwacz
•	 uderzenie pary / regulacja parowania
•	 EAN	(fioletowy):	5908277384074
•	 EAN	(niebieski):	5908277384067

DA22N
SPRINT

DA34
RIDE

DA28C
SONATA

DA29C
SLIDE

DA29N
GLIDE

DA35
DRIFT

Żelazka  
i parownice

•	 moc: 1500 W
•	 gotowość do pracy w ciągu  

około 25 sekund
•	 duża pojemność - 400 ml
•	 bogate wyposażenie 10 w 1
•	 czas pracy - około 20 minut
•	 duża głowica - 180 stopni
•	 włącznik z podświetleniem
•	 regulacja natężenia pary
•	 długi przewód
•	 ergonomiczny kształt
•	 przyjazny dla środowiska
•	 łatwy w obsłudze
•	 wygodne przechowywanie
•	 EAN:	5908277384678

•	 zasilanie akumulatorowe
•	 moc: 3W
•	 duży przeźroczysty pojemnik
•	 łatwa w czyszczeniu
•	 metalowe sitko
•	 lampka kontrolna
•	 EAN:	5908277382032

•	 zasilanie:  
akumulatorowo - sieciowe

•	 moc: 3W
•	 duży przeźroczysty pojemnik
•	 łatwa w czyszczeniu
•	 metalowe sitko
•	 lampka kontrolna
•	 EAN:	5908277384265

PM850
ALTO

GDS4
PURO

GDS5
TURO

Mopy parowe

Golarki do ubrań
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•	 błyszcząca sierść i zadbane łapy  
Waszego czworonoga

•	 maszynka do strzyżenia z 4 
nasadkami do długości 
cięcia 3, 6, 9, 12 mm

•	 szczotka do kołtunów, podwójny 
grzebień, nożyczki, obcinak i pilnik 
do pazurów

•	 wydajny silnik - łatwe strzyżenie 
również ciężkiej i gęstej sierści

•	 wysokiej jakości ostrze ze stali 
szlachetnej z regulacją długości cięcia

•	 osłona ostrza, pędzel do czyszczenia 
oraz olej do ostrza

•	 praktyczne pudełko do przechowywania
•	 14 części
•	 moc: 12W
•	 EAN:	5908277384685

•	 wygodna obsługa bez użycia  
deski do prasowania

•	 urządzenie bezpieczne  
dla delikatnych tkanin

•	 szybkie odprasowywanie ubrań
•	 ciągły strumień pary
•	 szczotka ułatwiająca wnikanie  

pary w tkaniny
•	 ceramiczna głowica z sześcioma otworami
•	 krótki czas nagrzewania
•	 skuteczne odświeżanie ubrań bez prania  

lub czyszczenia chemicznego
•	 para zabija do 99,9% bakterii (w zależności 

od czyszczonego podłoża)
•	 usuwa nieprzyjemne zapachy
•	 pojemność: 200ml
•	 wyrzut pary: do 20g/min
•	 moc: 1000W
•	 EAN:	5908277384821

•	 waga maksymalna: 50kg
•	 automatyczne wyłączanie
•	 pomiar temperatury pokojowej
•	 dokładność podziałki: 50g
•	 wyświetlacz LCD
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 EAN:	5908277381318

•	 waga maksymalna 50kg/110lb
•	 automatyczne wyłączanie
•	 dokładność podziałki 50g/0,1lb
•	 wyświetlacz LCD
•	 wskaźnik przeładowania
•	 wskaźnik rozładowania baterii
•	 zmiana jednostki ważenia
•	 zasilanie: bateria CR2032
•	 EAN	(zielona):	5908277384395

•	 pojemność 25l
•	 możliwość zasilania napięciem  

12V i 230V
•	 funkcje chłodzenia i grzania
•	 funkcja ECO - mniejszy  

pobór prądu
•	 moc przy zasilaniu: 12V:  

chłodzenie: 48W, grzanie: 40W
•	 230V: MAX: chłodzenie: 58W, grzanie: 52W, 

tryb ECO: 8W
•	 temperatura chłodzenia do 15°C
•	 temperatura grzania do około 60°C
•	 wygodny uchwyt do przenoszenia
•	 EAN:	5908277382254

WB10
VELART

DA100
STIM

MZ200
BONI

WB20
TRAVEL

TL100N
FROSTY

Wagi
bagażowe

Lodówki
turystyczne

Pielęgnacja
zwierząt
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