
ДРЕБНА
БЯЛА ТЕХНИКА



 » Обем: 17 l.
 » LED панел с 8 лесни програми.
 » Мощност: 800 W.
 » 5 нива на мощност, 3 режима на размразяване 
и 8 автоматични програми; отложен старт.

 » 60-минутен таймер.
 » Размери: 451x256x354 mm.

32,99 лв./бр.
2070750974

КУХНЕНСКА ВЕЗНА 
SKS 5300

 » Голям LCD дисплей.
 » Закалено предпазно стъкло.
 » Чувствителност: 1 g.
 » Размери: 200x14 mm.
 » Отмерва до 5 kg.
 » Сензорен екран.

 » Размери с купа: 266х244х100 mm.
 » Подвижна пластмасова купа.
 » Голям LCD дисплей.
 » Отмерва до 5 kg.
 » Чувствителност: 1 g.
 » Управление чрез бутони.
 » Обем на купата: 2000 ml.

 » Обем: 17 l.
 » 5 нива на мощност.
 » Функция за размразяване.
 » Бутон за отваряне на вратата.
 » Размери: 450х260х340 mm.
 » 30-минутен таймер.
 » Мощност: 700 W.

 » Размери: 247х283х81 mm.
 » Котлон с диаметър 18 cm.
 » Светлинен индикатор.
 » Дължина на захранващия 
кабел: 0.8 m.

 » Защита от прегряване.

144,90 лв./бр.
2070750978

МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА 
SMW 1717

21,99 лв./бр.
2070750975

КУХНЕНСКА ВЕЗНА С КУПА 
SKS 4001WH

177,90 лв./бр.
2070750977

МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА 
SMW 511

33,99 лв./бр.
2070750979

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН 
SCP 1504BK-EU3
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 » Подвижна тава за яйца за лесно сервиране.
 » Вграден електронен таймер 
със звуков сигнал.

 » Капацитет: до 7 яйца.
 » 3 нива на готвене.

24,99 лв./бр.
2070750976

УРЕД ЗА ВАРЕНЕ НА ЯЙЦА 
SEG 710BP

 » Поставка за подгряване на кифлички.
 » 3 в 1 функции - подгряване, преждевременно 
спиране, размразяване.

 » Дължина на захранващия кабел: 100 cm.
 » Електронен таймер – 9 нива.
 » Входяща мощност: 1000 W.
 » Размери: 278x170x190 mm.
 » Метален дизайн.

 » Метален дизайн.
 » Поставка за подгряване на кифлички.
 » Електронен таймер със 7 нива.
 » 3 в 1 функции - подгряване, 
преждевременно спиране, 
размразяване.

 » Дължина на 
захранващия 
кабел: 85 cm.

 » Входяща 
мощност: 750 W.

 » Размери: 
259x154x177 mm.

 » Приготвяне на 4 сандвича с 
триъгълна форма наведнъж.

 » Автоматичен контрол на температурата.
 » Дизайн от неръждаема стомана.
 » Номинална мощност: 700 W.
 » Незалепваща повърхност.
 » Размери: 238х234х105 mm.
 » Червен индикатор за 
загряване.

 » Зелен индикатор за 
готовност за печене.

 » Дължина на захранващия 
кабел: 75 cm.

74,99 лв./бр.
2070750980

22,99 лв./бр.
2070750983

27,99 лв./бр.
2070750981

ТОСТЕР 
STS 6058

ТОСТЕР 
STS 2607

31,99 лв./бр.
2070750982

ГРИЛ ПРЕСА 
SSM 4300SS

ГРИЛ ПРЕСА 
SSM 1100

 » Входяща мощност: 460 W.
 » Лесни за почистване 
повърхности за печене.

 » Автоматичен контрол 
на температурата.

 » Приготвя 2 триъгълни 
сандвича.

 » Червен индикатор 
за загряване.

 » Захранващ кабел 
с дължина 75 cm.

 » Зелен индикатор 
за готовност за 
печене.
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 » Подходяща за смилане 
на кафени зърна, 
орехи, билки, маково 
семе и подправки.

 » Контейнер за до 
50 g кафе на зърна, 
което е достатъчно 
за 10 чаши кафе.

 » Входяща мощност: 
150 W.

 » Дължина на захранващия 
кабел: 90 cm.

 » Размери: 
104x104x192 mm.

 » Размери: 170x130x205 mm.
 » Подходящ за приготвяне 
на лате, капучино, 
фрапе и други 
напитки, приготвени 
с помощта на 
разпенено или 
горещо мляко.

 » Термостатично 
контролирана крайна 
температура 
от 68°C.

 » Маркировки за 
нивото на млякото.

 » Входяща 
мощност: 450 W.

 » Дължина на 
електрическия 
кабел: 50 cm.

54,99 лв./бр.
2070560168

31,99 лв./бр.
2070560169

69,99 лв./бр.
2070751013

39,99 лв./бр.
2070751012

КАФЕВАРКА СЪС СТЪКЛЕНА КАНА 
SCE 3700

КАФЕВАРКА + 2 ПОРЦЕЛАНОВИ 
ЧАШИ SCE 2000

УРЕД ЗА РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКОКАФЕМЕЛАЧКА, 150 W

 » Идеална за приготвяне на 6 чаши 
кафе наведнъж.

 » LCD дисплей с различни функции.
 » Резервоар за вода: 0.75 l.
 » Подвижен миещ се филтър.
 » Незалепващ нагревател за 
поддържане на оптимална 
температура на сервиране.

 » Опция за приготвяне на чай.
 » Входяща мощност: 700 W.
 » Размери: 210x195x265 mm.

 » Опции за приготвяне на кафе и чай.
 » Две порцеланови 
чаши, включени 
в комплекта.

 » 2 дюзи, с които 
2 чаши могат 
да се приготвят 
едновременно.

 » Резервоар за 
вода от 0.3 l.

 » Дължина на 
захранващия 
кабел: 0.85 m.

 » Размери: 
158x199x206 mm.

 » Размери: 240x230x362 mm.
 » Опция за приготвяне на чай.
 » Незалепващ котлон за 
поддържане на оптимална 
температура.

 » За приготвяне на 
14 чаши кафе наведнъж.

 » Хартиени филтри за еднократна 
употреба (размер 4).

 » Номинална мощност: 900 W.
 »  2.1-литров резервоар за вода.

58,99 лв./бр.
2070560167

КАФЕВАРКА 
SCE 5000
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 » Обем: 1 l.
 » Двустранна 
маркировка за 
нивото на водата.

 » Подвижен и 
миещ се филтър 
за мръсотия и 
котлен камък.

 » Заключване на 
капака за 
максимална 
безопасност.

 » Защита срещу 
прегряване 
при включване 
без вода.21,99 лв./бр.

2070750801

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА INOX

 » Обем: 1.8 l.
 » Мощност: 2000 W.
 » LED индикатор.

59,99 лв./бр.
2070750984

29,99 лв./бр.
2070750985

69,99 лв./бр.
2070751013

21,99 лв./бр.
2070750655

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СТЪКЛЕНА КАНА 
SWK 2190

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА 
SWK 1817TQ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА 
SWK 1010

 » Обем: 2 l.
 » Входяща мощност: 2200 W.
 » Настройки за температурата 
на водата: 50/70/80/90/100°C.

 » Филтър за малки частици и варовик.
 » Двустранна маркировка за нивото на водата.
 » Тройна система за безопасност.

 » Двустранна 
маркировка.

 » Подвижен миещ се 
филтър за мръсотия 
и котлен камък.

 » Тройна система 
за безопасност.

 » Обем: 1.8 l.
 » Номинална 
мощност: 2000 W.

129,90 лв./бр.
2070560166 

КАФЕМАШИНА 
SES 1710

 » Налягане: 15 бара.
 » Система за затопляне на чашата.
 » Функция за предварително приготвяне.
 » Въртяща се парна дюза.
 » Филтър от неръждаема 
стомана за 1 и 2 чаши.

 » Избор на пара / гореща вода.
 » Голяма височина за високи чаши.
 » Подвижен 1.5-литров резервоар за вода.
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81,99 лв./бр.
2070750970

59,99 лв./бр.
2070751010

БЛЕНДЕР SBL 4371

РЪЧЕН ПАСАТОР С КАНА

 » Стъклена купа за смесване, 1.5 l.
 » Функция Pulse за мигновено разбиване 
на кубчета лед.

 » Мощност: 600 W.
 » 2 степени на скоростта.
 » По-малък вътрешен прозрачен капак за 
добавяне на съставки по време на разбиване.

 » 2 скорости – стандартна и Turbo.
 » 2 остриета от неръждаема стомана.
 » Входяща мощност: 600 W.
 » Аксесоари: кана (700 ml) с капак, чопър (500 ml).

 » Идеален за приготвяне на фрешове 
и фитнес напитки, млечни шейкове, 
смутита, коктейли, супи, салса, 
сосове и бебешка храна.

 » Смесителната бутилка 
може да бъде 
премахната и 
използвана като 
бутилка, подходяща 
за измиване в 
съдомиялна машина.

 » Материал на 
бутилката: тритан.

 » Една подвижна 
бутилка от 0.6 l и 
една от 0.3 l.

 » Входяща 
мощност: 500 W.

 » Широк отвор (65 mm) за удобно пълненe.
 » Контейнер за отпадъци с вместимост 1.2 l.
 » Каничка за сок.
 » Ефективен мотор: 400 W.
 » Тройна защита.
 » 2 скорости.
 » Размери: 175х250х285 mm.

 » Включва се и се изключва автоматично 
при натискане на конуса за изстискване.

 » Два размера на конуса за изцеждане.
 » Размери: 200x200x150 mm.
 » Работи в двете посоки.
 » Приложен аксесоар: 
защитно 
покритие 
за прах.

 » Входяща 
мощност: 
40 W.

 » Дължина на 
захранващия 
кабел: 90 cm.

45,99 лв./бр.
2070750972

54,99 лв./бр.
2070751009

18,99 лв./бр.
2070750973

СОКОИЗСТИСКВАЧКА 
SCJ 6050SS

СОКОИЗСТИСКВАЧКА 
SJE 741SS

СМУТИ ШЕЙКЪР

СОКОИЗСТИСКВАЧКА С КАНА 
SCJ 1051GR

 » Работи в двете посоки.
 » Външното тяло е направено 
от неръждаема стомана.

 » Включва се и се изключва 
автоматично при 
натискане на конуса 
за изстискване.

 » Два размера на конуса.
 » Входяща мощност: 60 W.
 » Дължина на захранващия 
кабел: 90 cm.

 » Размери: 
177x177x255 mm.

66,99 лв./бр.
2070750971
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ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ AERAMAX DX5

369,90 лв./бр.
2070750650

ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ AERAMAX DX55

529,90 лв./бр.
2070750651

 » Четиристепенната система за пречистване ефективно 
отстранява до 99.97% РМ3, включително полени и други 
алергени, прахови акари, спори от плесени, отрова за 
домашни любимци и цигарен дим.

 » AeraSafe™ вградена защита срещу бактерии, плесени и гъбички.
 » True HEPA.
 » AeraSmart™ Sensor следи качеството на въздуха и автоматично 
регулира скоростта на вентилатора, за да поддържа въздуха 
чист. Сините, жълтите и червените светлини показват 
чистотата на въздуха.

 » Режимът Aera+™ е подходящ при алергични състояния и 
увеличава въздушния поток с 35%, за да премахне алергените 
от въздуха.

 » Индикаторите за смяна на филтъра ви уведомяват кога е 
време да го подмените.

 » Препоръчва се за помещения до 8 m2.
 » Размери: 700x190x220 mm.

 » Четиристепенната система за пречистване улавя 99.97% 
въздушни частици от 0.3 µ, включително полени и други 
алергени, прахови акари, спори от плесени, отрова за домашни 
любимци и цигарен дим.

 » AeraSafe™ вградена защита срещу бактерии, плесени и гъбички.  
True HEPA. 

 » Сензорът AeraSmart™ следи качеството на въздуха и 
автоматично регулира скоростта на вентилатора, за да 
поддържа въздушното пречистване. Сините, жълтите и 
червените светлини показват чистотата на въздуха.

 » Режимът Aera+™ е подходящ при алергични състояния и 
увеличава въздушния поток с 50%, за да премахне алергените 
от въздуха.

 » Индикаторите за смяна на филтъра ви уведомяват кога е време 
да го подмените.

 » Препоръчва се за помещения до 18 m2.
 » Размери: 520x330x180 mm.

649,90 лв./бр.
2070750125

ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ AERAMAX DX95

 » Четиристепенната система за пречистване улавя 99.97% от 
въздушните частици с размер до 0.3 µ, включително полени и 
други алергени, прахови акари, спори на плесени и цигарен дим.

 » AeraSafe™ с антимикробно действие осигурява защита 
от разпространението на бактерии, плесени и гъбички, 
причиняващи неприятна миризма върху HEPA филтъра.

 » AeraSmart™ Sensor следи качеството на въздуха и автоматично 
регулира скоростта на вентилатора, за да поддържа въздуха 
чист. Сините, жълтите и червените светлини показват 
чистотата на въздуха в помещението.

 » Режимът Aera+™ е предназначен за предотвратяване на пикови 
алергични състояния и увеличава въздушния поток с 50%, за да 
премахне алергените от въздуха в помещението.

 » Индикаторите за смяна на филтъра ви уведомяват кога е време 
да замените филтрите Carbon и True HEPA.

 » Препоръчва се за помещения до 28 m2.
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 » AeraMax Professional е професионален пречиствател за въздух от 
търговски клас, проектиран да пречиства там, където е най-необхо-
димо. Патентованата му технология EnviroSmart™ реагира на околната 
среда, като позволява ефективна и лесна работа.

 » AeraMax Professional пречиства въздуха в 4 стъпки:
1. Предварителният филтър улавя и отстранява големи частици и 

замърсители;
2. Въглеродната филтрация абсорбира миризми и ЛОС;
3. Истинският HEPA филтър улавя 99.97% от всички останали замър-

сители във въздуха;
4. Антимикробното действие на HEPA филтъра ефективно намалява 

развитието на бактерии и гъбички.
 » Електрически заредените частици във въздуха подобряват филтрация-
та чрез биполярната йонизация PlasmaTrue™.

 » С технологията PureView може да наблюдавате как се пречиства 
въздухът в реално време.

1369,00 лв./бр.
2070750884

2299,00 лв./бр.
2070750885

599,90 лв./бр.
2070620119

269,90 лв./бр.
2070750995

ПОРТАТИВЕН КЛИМАТИК
SAC MT9021C

ОХЛАДИТЕЛ НА ВЪЗДУХ SFN 9021

ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ 
AERAMAX PRO AM III

ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ AERAMAX PRO IV

 » Функция за самоизпаряващ се кондензат (при нормални условия 
няма нужда от изливане на кондензата). Технологията не намалява 
влажността в помещението.

 » Вграден резервоар за кондензатна вода (обем 0.4 l) с изход за източване 
и оптичен индикатор за пълнeне.

 » Функция за 
автоматично 
стартиране.

 » Опция за 
автоматично 
движение на 
вертикална 
клапа.

 » Функция за 
защита на 
компресора 
от замръзване.

 » Sleep Mode.

 » Функция Swing за равномерно разпределение на въздуха.
 » Таймер за автоматично изключване.
 » Подвижен 6-литров резервоар за вода.
 » Индикатор за нивото на водата.
 » Универсалност, 4 в 1: 
• Summer Fan; 
• Овлажнител за въздух; 
• Въздушен охладител; 
• Йонизационна функция – 
   ефект на чист въздух.

 » 3 скорости.
 » 3 работни режима.

 » Покритие от 
28 до 51 m2.

 » Покритие от 6 до 102 m2.

Дребна бяла техникаЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА БЕЗ ДДС16

office1.bg • 0700 10 700



Бяла
119,90 лв./бр.
2050200057

Черна
119,90 лв./бр.
2050200058

254,90 лв./бр.
2050200060

44,99 лв./бр.
2070210002

74,99 лв./бр.
5080240092

169,90 лв./бр.
2050200059

89,99 лв./бр.
2050200061

44,99 лв/бр.
2070210003

UV ЛАМПА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 36 W

UV ЛАМПА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 60 W

ПОРТАТИВНА ЗАРЕЖДАЩА СЕ 
UV ЛАМПА

UV ЛАМПА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
НА ТЕЛЕФОН С TYPE-C БУКСА

 » Подходяща за помещения 
до 50 m2.

 » Да не се използва в 
присъствието на хора.

 » Препоръчително време за 
работа: 30-40 минути.

 » Вграден таймер.
 » Включено дистанционно.
 » Подходяща за помещения до 60 m2.
 » Да не се използва в присъствието на хора.
 » Препоръчително време за работа: 
15-60 минути, в зависимост от 
големината на помещението.

 » Вграден таймер.
 » Включено дистанционно.
 » Подходяща за помещения до 60 m2.
 » Да не се използва в присъствието на хора.
 » Препоръчително време за работа: 
15-60 минути, в зависимост от 
големината на помещението.

 » За дезинфекция на малки 
предмети и повърхности 
като телефон, клавиатура, 
мишка, прибори и други.

 » Използва се на 3-5 cm от 
предмета за около 5-10 
секунди.

 » За дезинфекция на 
всякакви дребни 
предмети.

 » Слага се в порта 
на телефона и се 
насочва към обекта, 
който трябва да се 
дезинфекцира.

 » За дезинфекция на всякакви 
дребни предмети.

 » Слага се в порта на телефона и 
се насочва към обекта, който 
трябва да се дезинфекцира.

 » Обхват на температура: 32-42.9°C.
 » Точност на измерване: ±0.3°C.
 » Аларма при висока 
температура.

 » Измерване на температура 
на повърхността на челото 
или ухото.

 » Памет: 
30 измервания.

 » Обхват: 
2-5 cm.

UV ЛАМПА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 150 W

UV ЛАМПА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
НА ТЕЛЕФОН С IOS БУКСА

БЕЗКОНТАКТЕН ТЕРМОМЕТЪР
YRK-002A

Дребна бяла техника ЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА БЕЗ ДДС 17

Обръщай се към нас на МАЛКО ИМЕ



 » 3 нива на скорост.
 » Диаметър на перката 
на вентилатора: 40 cm.

 » Регулируем ъгъл 
на наклона.

 » Регулируема височина 
от 103 до 126 cm.

 » Дължина на захранващия 
кабел: 1.6 m.

 » Размери: 
625х625х1260 mm.

45,99 лв./бр.
2070750996

ВЕНТИЛАТОР НА СТОЙКА SFN 4047

 » 2 настройки за ниво на отопление – 1000/2000 W.
 » Управляем термостат.
 » Функция за студен въздух.
 » Защита от прегряване.
 » Дръжка за лесно пренасяне на уреда.

33,99 лв./бр.
2070750997

249,90 лв./бр.
2070750998

31,99 лв./бр.
2070750999

49,99 лв./бр.
2070751000

ВЕНТИЛАТОР SFE 2327

ОБЕЗВЛАЖНИТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ 
SDH 1020

ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА SFH 7015 ОВЛАЖНИТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ SHF 920

 » Диаметър на перката на вентилатора: 23 cm.
 » Дължина на захранващия кабел: 1.6 m.
 » Регулируем ъгъл на наклонa.
 » Размери: 275х215х384 mm.
 » Входяща мощност: 30 W.
 » 2 нива на скорост.

 » Абсорбирана влажност: 10 l/24 h.
 » Входяща мощност: 340 W.
 » Обем на резервоара за вода: 2.1 l.
 » Работна температура: 5-32°C.
 » Тиха работа.
 » Система за автоматичен контрол 
на влажността.

 » Уредът автоматично спира, 
когато резервоарът е пълен.

 » Подвижен миещ се филтър.

 » Нощна лампа за създаване 
на приятна атмосфера.

 » Произвежда студена пара (не влияе 
на температурата в помещението).

 » Време за работа на един 
резервоар: до 6 часа.

 » Много тиха работа благодарение 
на безшумна технология.

 » Автоматично изключване при 
изчерпване на водата в резервоара.

 » Подходящ за помещения до 20 m2.

 » Овлажняваща мощност: 300 ml/h.
 » Размери: 23х17.5х24.5 cm.
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 » Идеална за почистване на ламинирани 
паркети, плочки и други.

 » Преден сензор против удари.
 » Две въртящи се странични четки за 
перфектно почистване в ъглите.

 » Много лесно управление с един бутон.
 » Сензори за предотвратяване на падания 
по стълби.

 » До 80 минути време за работа с едно зареждане.
 » Интелигентен дизайн, който 
предотвратява блокирането 
на колелата от косми или кабели.

 » Обем на контейнера за прах: 200 ml.
 » Индикатор за зареждане и слаба батерия.
 » Входяща мощност: 15 W.
 » Мощност на засмукване: 10 W.

139,90 лв./бр.
2070751014

184,90 лв./бр.
2070751003

174,90 лв./бр.
2070751004

ПРАХОСМУКАЧКА С ТЕЛЕСКОПИЧНИ ДРЪЖКИ

ПРАХОСМУКАЧКА-РОБОТ 
SRV 1000SL

ПРАХОСМУКАЧКА БЕЗ ТОРБИЧКА 
SVC 7614TQ

 » Изключително ефективен ECO мотор, 700 W.
 » Клас на ефективност при почистване на килими: D.
 » Клас на ефективност при почистване на твърд под: A.
 » Клас на консумация на енергия: A.
 » Клас на повторна емисия на прах: B.
 » 2 в 1 технология – може да се използва 
като прахосмукачка с или без торбичка.

 » Ново 4-то поколение система Cyclone, 
перфектно отделяща праха от възуха.

 » Миещ се изходен HEPA филтър (клас H10).
 » Миещ се входен микрофилтър.
 » Миещ се изходен микрофилтър.
 » Радиус на действие 7.5 m 
(дължина на захранващия кабел 5 m).

 » Обем на кошчето за прах: 3 l.
 » Обем на торбата за прах: 4.5 l.

 » Многофункционална 
изправена 2 в 1 
прахосмукачка 
(с възможност за 
премахване на 
дългата дръжка).

 » Стойка за 
зареждане.

 » Въртене на главата 
до 180°.

 » Капацитет на контейнера за прах: 0.5 l.
 » Мощност на засмукване: 80 W.
 » Време за работа: до 20 минути.
 » Време за зареждане: 6 часа.

 » Високоефективен 
ECO мотор, 850 W.

 » Клас на разход на енергия: B.
 » Ефективност при почистване 
на твърд под: A.

 » Клас на повторна емисия 
на прах: D.

 » Ниско ниво на шум: 79 dB (A).
 » 5-степенна филтрираща 
система.

 » Дължина на захранващия 
кабел 5 m 
(ефективен 
радиус 7.5 m).

 » Приложени аксесоари: комбинирана дюза 
(четка + слот), торбичка.

 » Обем на торбичката за прах: 1.5 l.139,90 лв./бр.
2070751001

81,99 лв./бр.
2070751002

ПРАХОСМУКАЧКА С HEPA ФИЛТЪР 
H13 SVC 684TQ-EUE3

ПРАХОСМУКАЧКА ЕКО 
SVC 45BL-EUE3

 » Ефективност при почистване 
на твърд под: клас A.

 » Миещ се входящ микрофилтър. 
314 m2 покривна площ.

 » Радиус на действие 10 m 
(дължина на кабела 7 m).

 » Електронно регулиране на мощността.
 » Индикатор за пълна торбичка за прах.
 » Допълнителни аксесоари: тънка 
приставка, приставка за четка, 
приставка за тапицерия.

 » 3L синтетична торбичка за прах за 
по-добро филтриране и хигиенно 
изхвърляне на отпадъци.
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41,99 лв./бр.
2070751005

99,99 лв./бр.
2070751015

РЪЧНА ПРАХОСМУКАЧКА 
SVC 190B

УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА ПРОЗОРЦИ LI-LON

 » Прахосмуче както мокри, така и сухи материали.
 » Приложени аксесоари: накрайник за четка, накрайник за ъгли, приставка 
за прахосмукачка на мокри материали.

 » Издържа до 15 минути с едно зареждане.
 » Перящ се филтър.
 » Индикатор за зареждане.
 » Мощност: 45 W.

 » Време за работа: 20 минути.
 » Време за зареждане на батерията: 4 часа.
 » Капацитет на резервоара за мръсна вода: 100 ml.
 » Капацитет на резервоара 
за спрей: 200 ml.

 » Пулверизатор за перилен 
препарат с вграден 
почистващ моп 2 в 1.

 » Индикатор за зареждане 
на батерията.

 » Захранва се с 2 батерии x 1.5 V, AAA (включени).
 » Тегло до 180 kg (чувствителност 100 g).
 » Измерване на тегло, мазнини, мускулна 
маса, костна структура, течности.

 » Памет за 12 потребители.
 » Меки сензорни бутони.
 » Тънък дизайн 
(22 mm).

 » Индикатор 
за слаба 
батерия и 
претоварване.

 » Тегло до 150 kg (чувствителност 100 g).
 » 4 прецизни сензора за точно претегляне.
 » Тънък дизайн (24 mm).
 » 1 брой литиева батерия 
CR2032 (включена).

19,99 лв./бр.
2070750993

51,99 лв./бр.
2070750992

СТЪКЛЕН КАНТАР 
SBS 113SL

BLUETOOTH КАНТАР 
SBS 8000

 » С 3 мощни LED диода.
 » Тип батерии: 2 x AA.
 » Продължителност на осветяване: 20 часа.
 » Обхват: 10 m.

4,49 лв./бр.
2050210058

8,99 лв./бр.
2050210059

ВОДОУСТОЙЧИВО ГУМЕНО 
ФЕНЕРЧЕ SLL 10

ФЕНЕРЧЕ SLL 32

 » Тип батерии: 2 x AA.
 » Светлинен поток: 15 lm.
 » Продължителност на осветяване: 20 часа.
 » Обхват: 10 m.
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32,99 лв./бр.
2070751008

ДРЕГЕР SCA BA01V2

 » Обхват на измерване: 0.1-4 ‰.
 » Предупредителна стойност за 
калибриране: >0.2 ‰.

 » Лесна работа с един бутон.
 » Звукова и видео сигнализация.
 » Автоматично самопочистване.

 » 8 дължини на подстригване.
 » Къса приставка за дължини 3, 9, 15 и 24 mm.
 » Дълга приставка за дължини 14, 20, 26 и 35 mm.
 » Време за работа на батерията: 40 минути.
 » Приложени аксесоари: практична стойка, 
зарядно / захранващ адаптер, 2 гребена, 
четка за почистване, масло за машинката 
за подстригване.

58,99 лв./бр.
2070750987

33,99 лв./бр.
2070750988

35,99 лв./бр.
2070750991

ЕЛЕКТРИЧЕСКА САМОБРЪСНАЧКА 
SMS 5011SL

ЕЛЕКТРИЧЕСКА САМОБРЪСНАЧКА 
SMS 4011

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ 
SHP 4501

 » Водоустойчива, може да се използва под течаща вода.
 » 3 независими накланящи се бръснещи глави.
 » Благодарение на 4D технологията, 
накланящите се бръснещи глави се 
адаптират перфектно към всички 
контури на лицето.

 » Приставка за подстригване.
 » Време за работа: 40 минути.
 » Време за зареждане: 2 часа.

 » 3 независими накланящи се бръснещи глави с 
опция за настройка.

 » Време за работа: 75 минути.
 » Време за зареждане: 8 часа.
 » LED индикатор за зареждане.

 » Измерва кръвното 
налягане и 
сърдечния пулс.

 » Предупредителен 
индикатор за 
сърдечна аритмия.

 » Захранван от 
батерии (4 x AA).

45,99 лв./бр.
2070750994

АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
КРЪВНО НАЛЯГАНЕ SBP 690

 » Възможност за настройване 
на до 10 режима на скорост и 
твърдост.

 » Скорост: до 41 000 движения в 
минута.

 » Интелигентният таймер ще 
раздели четката за зъби на 4 
блока за най-добро почистване 
благодарение на технологията 
Quadpacer.

 » LED индикатор за нивото на 
захранване на батерията.

 » Батерията издържа до 45 дни 
при ежедневна употреба.

 » Сменяеми глави за четки за зъби.

27,99 лв./бр.
2070750989

16,99 лв./бр.
2070750990

71,99 лв./бр.
2070750986

СЕШОАР 3 SHD 6600WСЕШОАР SHD 40G,
С АНТИБАКТЕРИАЛНА 
ПОВЪРХНОСТ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧЕТКА 
ЗА ЗЪБИ SOC 1102TQ

 » 3 настройки на температурата.
 » 2 настройки за скорост.
 » Въздушна дюза.
 » Бутон за студен 
въздух.

 » Дължина на захранващия 
кабел: 2.6 m.

 » Входяща мощност: 2000 W.

 » 2 нива на мощност.
 » Входяща мощност: 
1200 W.
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 » Малък хладилник с вътрешна камера.
 » Общ полезен обем: 122 l.
 » Хладилно отделение: 107 l.
 » Фризерно отделение: 15 l.
 » LED осветление в хладилника.
 » Автоматично размразяване на хладилника.
 » Размери: 85x50.1x62 cm.

 » Общ полезен обем: 265 l.
 » Хладилно отделение: 212 l.
 » Фризерно отделение: 53 l.
 » Ниво на шум: 39 dB (A).
 » Механично управление.
 » 4 GlassLine рафта.
 » 2 чекмеджета за плодове 
и зеленчуци.

 » 2 чекмеджета VarioSpace 
във фризерното отделение.

ХЛАДИЛНИК 
T1404

319,90 лв./бр.
2070600100

ХЛАДИЛНИК С ГОРНА КАМЕРА 
CT 2131

484,90 лв./бр.
2070640183

ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР CUEL 2831

669,90 лв./бр.
2070640185

 » SmartFrost технология.
 » Размери: 124.1x55x63 cm.
 » Рафт за бутилки.
 » Ниво на шум: 39 dB.
 » Общ полезен обем: 196 l.
 » Нетен обем на хладилната част: 152 l.
 » Нетен обем на фризерната част: 44 l.
 » Светодиодно (LED) таванно осветление.
 » 3 рафта, регулируема височина на 2 от тях.
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