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Güçlü, zarif ve hamarat...
Silver Stone ile elinizin altındaki gücü

harekete geçirin, şık bir dokunuşla 
mutfağınızın havası değişsin...
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 - Aksesuarlar:
- Tüm zeminlerde üstün performans sağlayan Turbo aparat 
- Parke aparatı ve halı kızağı 
- Mikro fiber mop
- Zemindeki ince tozları gösteren ve temizleyen LED ışıklı yer aparatı
- 3’ü1 arada aparat (hassas döşeme aparatı - kenar köşe aparatı - 

mobilya aparatı)
- Teleskopik vakum borusu
- Çelik telli esnek vakum hortumu

Tüm zeminlerde üstün 
performans sağlayan 

Turbo aparat.

FILTER PRO
TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 800 W
- 4,5 Litre toz haznesi
- Hazne içi LED ışık aydınlatması
- 360° dönen hız ayar tuşu ile elektronik ayarlanabilir 

vakum gücü
- Otomatik kablo sarıcı 
- 12 metre kullanım alanı
- Havada uçuşan tozları zemine indiren IONIZER 

Teknolojisi 
- 0,3µm (mikron) hacminde partikülleri filtreleyebilen üstün 

ESF Teknolojisi
- 8 metre kablo uzunluğu
- 65dB ses seviyesi (En düşük seviyede) 

 
ESF Teknolojisi’ne özel 8+1 filtreleme sistemi:

- Cyclone filtre 
- Sünger ve Keçe filtreden oluşan 2 katmanlı  

motor koruma filtresi
- Polen filtre
- Elektrostatik filtre
- H.E.P.A. 13 filtre
- Aktif karbon filtre
- Hava çıkış filtresi
- Ionizer teknolojisi

Tüm yüzeylerde rahat hareket 
edebilen, özel kauçuk kaplamalı 
büyük tekerlekler hassas  yol 
tutuşu manevra kabiliyetini arttırır.

LED aydınlatmalı başlık, 
zemin ışığı teknolojisiyle 
gizli tozları ortaya çıkarır. 

Tek bir aparat ile üç farklı 
yüzeyi kolayca temizleyen 
3’ü 1 arada aparat.

Güç ayarlarına doğrudan 
erişim sağlayan ergonomik 
koldan kumanda sistemi.

Dayanıklı çelik tel destekli 
çift katmanlı hortum.

Parke Aparatı
Özel doğal kılları sayesinde parke ve 
benzeri hassas yüzeyleri zarar vermeden 
kolay ve etkili süpürmenizi sağlar. 

Aparatın halı kızağını takarak 
halılarınızı da süpürebilirsiniz.
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1 peşin 9 taksit: 399,20 TL

Toplam: 3.992,00 TL
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*FILTER PRO, 8+1 filtre donanımına sahip işlevsel filtre teknolojisi ESF Teknoloji 
sayesinde diğer süpürgelere oranla %45 daha fazla çekim gücüne sahiptir.

*FAKİR Toz Torbasız Süpürge Kategorisi’nde yer alan modeller ile yapılan karşılaştırma testleri sonucu performans ölçümlenmiştir.

8+1 ESF Technology  
Üstün Filtreleme Sistemi

Cyclone Filtre 
Toz haznesinde güçlü 
hava akımı döngüsü 
yaratarak maksimum 
performans sağlar.

Polen Filtre  
İnce tozları ve polenleri 

filtrede hapsederek, 
havanın alerjenlerden 

arınmasını sağlar.

H.E.P.A. 13 Filtre 
Toz, polen, bakteri, 

hayvan tüyü 
gibi maddelerin 

hapsedilmesinde 
etkin rol oynar.

Aktif Karbon Filtre 
Kötü kokuları hapsederek 

ortamdaki toz, sigara,yemek 
ve evcil hayvan kokusu 

gibi rahatsız edici kokuların 
giderilmesini sağlar.

+
Ionizer  

Süpürgenin arka paneline 
konumlandırılan Ionizer en 
gelişmiş hava temizleme 

teknolojilerinden biri olan ek bir 
filtredir. Ürettiği negatif ionlar ile 

havada bulunan tozların yere 
indirilmesini sağlar. 

Elektrostatik Filtre  
Yüksek voltaj ile manyetik 
bir alan oluşturan filtre, 0,3 

mikrondan küçük toz ve 
partikülleri hapseder.

Hava Çıkış Filtresi 
Motor sesini izole ederek, 

maksimum sessizlik 
performansı sağlar. 

2 Katmanlı Motor Koruma  
Sünger ve Keçe Filtre 

Motor öncesinde bulunan sünger ve keçe 
filtre, motor özelliklerinin ve gücünün 

korunmasına yardımcı olurken motorun her 
daim yüksek performansla çalışmasını sağlar.

8+1
ESF
technology

Indigo Blue

Greyish Purple

Bordeaux
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VEYRON TURBO XL PREMIUM
TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

 - 750 W motor gücü
 - Toz haznesi hacmi: 2 litre
 - Toz dolum göstergesi
 - Cyclone Teknolojisi ile tozu havadan ayrıştırıp merkeze 
toplayarak hapseder ve uzun süreli, yüksek emiş gücü 
sağlar

 - Gövde üzerinde motor gücü ayarı
 - 70 desibel ses seviyesi
 - H.E.P.A. 13 hava çıkış filtresi 
 - Dikey ve yatay park edebilme özelliği 
 - Etkili temizlik sağlayan turbo fırça
 - Tek bir aparat ile üç farklı yüzeyi kolayca temizleyen 3’ü 
1 arada aparatı

 - Teleskopik vakum borusu ile daha geniş ve yüksek 
alanların rahat temizliği

 - Kablo boyu: 5 m

VEYRON PREMIUM LIMITED EDITION
TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 750 W motor gücü
- Toz haznesi hacmi: 2 litre
- Cyclone Teknolojisi ile tozu havadan ayrıştırıp merkeze toplayarak hapseder ve 

uzun süreli, yüksek emiş gücü sağlar
- Gövde üzerinde motor gücü ayarı
- 70 desibel ses seviyesi
- H.E.P.A. 13 hava çıkış filtresi
- Dikey ve yatay park edebilme özelliği
- Etkili temizlik sağlayan turbo fırça
- Tek bir aparat ile üç farklı yüzeyi kolayca temizleyen 3’ü 1 arada aparatı
- Teleskopik vakum borusu ile daha geniş ve yüksek alanların rahat temizliği
- Kablo boyu: 5 m 

 
Aksesuarlar: 
Turbo aparat, Avrupa’da üretilen Limited Edition yer aparatı, 3’ü1 arada aparat, 
Hassas döşeme aparatı / Kenar köşe aparatı / Mobilya aparatı, Teleskopik 
vakum borusu, 5 m güç kablosu, Çelik telli esnek vakum hortumu, Sert zemin 
aparatı

(Yüksek verimlilikte partikül yakalayıcı)

LED UYARI SİSTEMİ
Hazne içi ışıklı uyarı sistemi, 

süpürge filtre grubu göstergesidir.
Tam performans çalışma esnasında 

MAVİ IŞIK hazne filtre grubu 
dolduğunda ya da tıkandığında 
KIRMIZI IŞIK devreye girer.

Turbo aparatı
Turbo 
aparatı

3’ü 1 arada aparat 3’ü 1 arada aparat
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1 peşin 9 taksit: 256,50 TL

Toplam: 2.565,00 TL

1 peşin 9 taksit: 247,00 TL

Toplam: 2.470,00 TL
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Turbo aparatı

(Yüksek verimlilikte partikül yakalayıcı)

VEYRON TURBO XL
TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

 - 750 W motor gücü
 - Toz haznesi hacmi: 2 litre
 - Toz dolum göstergesi
 - Cyclone Teknolojisi ile tozu havadan ayrıştırıp merkeze 
toplayarak hapseder ve uzun süreli, yüksek emiş gücü 
sağlar

 - Gövde üzerinde motor gücü ayarı
 - 70 desibel ses seviyesi
 - H.E.P.A. 13 hava çıkış filtresi 
 - Dikey ve yatay park edebilme özelliği 
 - Etkili temizlik sağlayan turbo fırça 
 - Teleskopik vakum borusu ile daha geniş ve yüksek 
alanların rahat temizliği

 - Kablo boyu: 5 m

Çıkarılabilir ve kolay
boşaltılabilen toz tankı

Tek elle açılabilen 
2 Litre

 kapasiteli toz haznesi

VEYRON ÖKO
TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 850 W motor gücü
- Toz haznesi hacmi: 2 litre
- Cyclone Teknolojisi ile tozu havadan ayrıştırıp merkeze toplayarak hapseder 

ve uzun süreli, yüksek emiş gücü sağlar
- 77 desibel ses seviyesi
- H.E.P.A. 13 hava çıkış filtresi 
- Dikey ve yatay park edebilme özelliği 
- Teleskopik vakum borusu ile daha geniş ve yüksek alanların rahat temizliği
- Kablo boyu: 5 m
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1 peşin 9 taksit: 216,90 TL

Toplam: 2.169,00 TL

1 peşin 9 taksit: 154,30 TL

Toplam: 1.543,00 TL
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RANGER ELECTRONIC
TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 890 W motor gücü
- Toz haznesi hacmi: 1,5 litre
- Cyclone Teknolojisi ile tozu havadan ayrıştırıp merkeze 

toplayarak hapseder ve uzun süreli, yüksek emiş gücü 
sağlar

- Gövde üzerinde motor gücü ayarı
- 77,9 desibel ses seviyesi
- H.E.P.A. 13 hava çıkış filtresi
- Dikey ve yatay park edebilme özelliği
- Teleskopik vakum borusu ile daha geniş ve yüksek 

alanların rahat temizliği
- Kenar köşe, hassas mobilya ve yer aparatı
- Kablo boyu: 5 m

RANGER
TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 890 W motor gücü
- Cyclone Teknolojisi ile tozu havadan ayrıştırıp merkeze 

toplayarak hapseder ve uzun süreli, yüksek emiş gücü 
sağlar

- 77,9 desibel ses seviyesi
- H.E.P.A. 13 hava çıkış filtresi 
- Dikey ve yatay park edebilme özelliği 
- Teleskopik vakum borusu ile daha geniş ve  

yüksek alanların rahat temizliği
- Kenar köşe, hassas mobilya ve yer aparatı
- Kablo boyu: 5 m

(Yüksek verimlilikte partikül yakalayıcı)
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1 peşin 9 taksit: 157,90 TL

Toplam: 1.579,00 TL

1 peşin 9 taksit: 138,10 TL

Toplam: 1.381,00 TL



9

FLIPPER IMPACT
TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 800 W motor gücü
- Toz haznesi hacmi: 4 litre
- Cyclone Teknolojisi ile tozu havadan ayrıştırıp merkeze 

toplayarak  
hapseder ve uzun süreli, yüksek emiş gücü sağlar

- 78 desibel ses seviyesi
- H.E.P.A. 12 hava çıkış filtresi
- 360° dönebilen yön tekerleği ile rahat kullanım
- Tek düğme ile açılan toz haznesi sayesinde  

toza maruz kalmadan yapılan hazne temizliği
- Otomatik kablo sarıcı
- Yatay park edebilme özelliği 
- Kolay taşınabilme
- Şık ve ergonomik tasarım
- Kablo boyu: 5 m

4 Litre toz haznesi

Aksesuarlar: 
- Krom kaplama teleskopik 

vakum borusu
- Pedallı yer aparatı
- Esnek vakum hortumu
- Kenar köşe aparatı
- Hassas mobilya aparatı
- Aksesuar standı

DIEGO IMPACT
TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 800 W motor gücü
- Toz haznesi hacmi: 4 litre
- Cyclone Teknolojisi ile tozu havadan ayrıştırıp merkeze 

toplayarak hapseder ve uzun süreli, yüksek emiş gücü 
sağlar

- 78 desibel ses seviyesi
- H.E.P.A. 12 hava çıkış filtresi 
- 360° dönebilen yön tekerleği ile rahat kullanım
- Tek düğme ile açılan toz haznesi sayesinde toza maruz 

kalmadan yapılan hazne temizliği
- Yatay park edebilme özelliği 
- Krom kaplamalı teleskopik vakum borusu ile daha geniş 

ve yüksek alanların rahat temizliği
- Pedallı yer aparatı ile kenar köşe ve hassas mobilya 

aparatları
- Aksesuar standı
- Kablo boyu: 5 m
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1 peşin 9 taksit: 121,80 TL

Toplam: 1.218,00 TL 1 peşin 9 taksit: 114,50 TL

Toplam: 1.145,00 TL
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PRESTIGE TS 2400
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 500 W motor gücü
- Toz torbası hacmi: 4,5 litre
- Toz dolum göstergesi (yanıp sönen kırmızı ışık)
- Gövde üzerinde motor gücü ayarı
- 70 desibel ses seviyesi
- U.L.P.A. U15 filtre ile maksimum %99,99 filtreleme performansı 
- Dikey ve yatay park edebilme özelliği 
- Zemine temas eden yumuşak kauçuk tekerlekler ve yönlendirme tekerlekleri 
- Teleskopik vakum borusu ile daha geniş ve yüksek alanların rahat temizliği
- Yatay park pozisyonu konumunda devreye giren bekleme modu
- Bekleme modunda yanıp sönen mavi ışık
- Park pozisyonunda yanıp sönen sarı ışık
- Düşük güçte çalışırken sürekli yanan yeşil ışık 
- Orta güçte çalışırken sürekli yanan sarı ışık
- Yüksek güçte çalışırken yanıp sönen turuncu ışık
- Kenar köşe, koltuk ve döşeme ile sert zemin aparatı
- Özel mobilya fırçası
- Parke için özel olarak tasarlanmış XL parke aparatı
- 13 metreye kadar hareket alanı yarıçapı
- Kablo boyu: 10 m 

Sessiz yüksek verimli motor ve 
U.L.P.A. U15 filtre ile maksimum 
%99,99 filtreleme performansı, 

alerjisi olan veya astımdan şikayet 
eden kişiler için idealdir.

AirWave teknolojisinin aerodinamik 
yapısı ve koordine bileşenleri sayesinde, 

emilen hava hızlı ve dalgalanarak 
hareket ettiğinden düşük enerji 

tüketimiyle yüksek emiş gücü sağlar.

PRESTIGE TS 2000
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 500 W motor gücü
- Toz torbası hacmi: 4,5 litre
- Toz dolum göstergesi (yanıp sönen 

kırmızı ışık)
- Gövde üzerinde motor gücü ayarı
- 70 desibel ses seviyesi
- H.E.P.A. H13 filtre ile maksimum % 99,95 

oranında filtreleme performansı 
- Dikey ve yatay park edebilme özelliği 
- Zemine temas eden yumuşak kauçuk 

tekerlekler ve yönlendirme tekerlekleri 
- Teleskopik vakum borusu ile daha geniş 

ve yüksek alanların rahat temizliği
- Kenar köşe, koltuk ve döşeme ile sert 

zemin aparatı
- 8 metreye kadar hareket alanı yarıçapı
- Kablo boyu: 5.5 m

(Yüksek verimlilikte partikül yakalayıcı)

1 peşin 9 taksit: 329,00 TL

Toplam: 3.290,00 TL

1 peşin 9 taksit: 274,40 TL

Toplam: 2.744,00 TL
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(Yüksek verimlilikte partikül yakalayıcı)

S20 E
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 500 W ve 1000 W gücünde 2 farklı motor gücü
- 69 desibel ses seviyesi
- H.E.P.A. 13 hava çıkış filtresi 
- Dikey park edebilme özelliği 
- Zemine temas eden çok yönlü, çift kauçuklu 5 

yumuşak rulo tekerlek
- Paslanmaz teleskopik vakum borusu ile daha 

geniş ve yüksek alanların rahat temizliği
- Kenar köşe, döşeme ve yer aparatı
- Kablo boyu: 12 m 

EMOTION PARQUET ÖKO
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 

- 800 W motor gücü
- Toz dolum ve filtre dolum göstergesi 
- 78 desibel ses seviyesi
- H.E.P.A. 13 hava çıkış filtresi, mikroban 

ve motor koruma filtresi 
- Dikey ve yatay park edebilme özelliği 
- Teleskopik vakum borusu ile daha geniş 

ve yüksek alanların rahat temizliği
- Kenar köşe, hassas mobilya ve sert 

zemin aparatı

(Yüksek verimlilikte partikül yakalayıcı)

Sert zemin aparatı

Kenar köşe ve 
hassas mobilya 

aparatı

1 peşin 9 taksit: 318,90 TL

Toplam: 3.189,00 TL

1 peşin 9 taksit: 120,70 TL

Toplam: 1.207,00 TL
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STARKY PRO
İKİSİ BİR ARADA DİK ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

 - 700 W motor gücü
 - 79 dBA ses seviyesi
 - 1.2 litre toz haznesi
 - E.P.A. hava çıkış filtresi
 - Ayarlanabilir vakum gücü
 - Dikey süpürge ve el süpürgesi olarak 2 farklı kullanım
 - Ergonomik tutma sapı
 - Kablo sarma aparatı
 - Pedallı yer ve kenar köşe aparatı
 - Kablo boyu: 6m 

(Partikül yakalayıcı)

DELUXE 9800S ÖKO LINE
HALI YIKAMA MAKİNESİ

- 1600 W motor gücü 
- Halı Yıkama, ıslak ve kuru süpürge
- Çift devirli by-pass turbo motor
- ÖKO-Power motor sayesinde 2200 W’a eşit vakum gücü
- 22 litre kirli su tankı 
- 4.3 litre temiz su tankı
- Paslanmaz çelik gövde
- Dünyada tek “kirli su tahliye sistemi”
- Halı, koltuk ve sert zemin yıkama
- Kablo boyu: 5,60 m

1 peşin 9 taksit: 301,40 TL

Toplam: 3.014,00 TL

1 peşin 9 taksit: 92,40 TL

Toplam: 924,00 TL
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DARKY’S
İKİSİ BİR ARADA  
DİK ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 800 W motor gücü
- 79 dBA ses seviyesi
- 1 litre toz haznesi
- Dikey süpürge ve el süpürgesi olarak 2 

farklı kullanım
- Ergonomik tutma sapı
- Kablo sarma aparatı
- Tekerlekli üçgen yer ve sert zemin aparatı
- Kablo boyu: 6m Trio Action Technology

Parke zemine uygun, 
özel tasarlanmış 

hassas parke kızağı

Toz torbası gerektirmeyen 
elektrikli dik süpürge olup, 

ayrıca tutma sapı ve yer aparatı 
çıkarıldığında el süpürgesi olarak 

da kullanılabilme özelliği taşır.

Sert zemin aparatı

Kenar köşe 
aparatı

STARKY ÖKO
İKİSİ BİR ARADA  
DİK ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 800 W motor gücü
- 79 dBA ses seviyesi
- 1 litre toz haznesi
- E.P.A. hava çıkış filtresi
- Ayarlanabilir vakum gücü
- Dikey süpürge ve el süpürgesi olarak 2 

farklı kullanım
- Ergonomik tutma sapı
- Kablo sarma aparatı
- Pedallı yer, kenar köşe ve sert zemin 

aparatı
- Kablo boyu: 6m 
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(Partikül yakalayıcı)

1 peşin 9 taksit: 62,90 TL

Toplam: 629,00 TL

1 peşin 9 taksit: 56,90 TL

Toplam: 569,00 TL
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STARKY | HSA 800 XL Q
İKİSİ BİR ARADA ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE

- Değiştirilebilir 21,6 V yüksek performanslı Li-Ion batarya
- 370 W yüksek performanslı BLDC motor
- 40 dakikaya kadar kablosuz çalışma süresi
- 0.4 litre toz haznesi
- Standart ve güçlü performans kademesi
- Sabitleme tuşlu açma/kapama düğmesi
- 22 cm ayar aralığına sahip metal teleskopik boru
- Şarj güç göstergesi
- EPA filtre
- 1,8 m şarj standı kablo boyu
- Hızlı şarj fonksiyonu (Şarj süresi 1 saat)
- Multi Cyclone sistemi ile uzun süreli,  

yüksek emiş gücü sağlar
- Dikey süpürge ve el süpürgesi olarak  

2 farklı kullanım
- Kolay boşaltılabilir toz haznesi
- 2’si 1 arada döşeme aparatı ve mobilya fırçası
- LED’li yer aparatı
- Esnek vakum hortumu
- Şarj standı

2’si 1 döşeme aparatı 
ve mobilya fırçası

(Partikül yakalayıcı)

1 peşin 9 taksit: 581,70 TL

Toplam: 5.817,00 TL
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FRANKY PRO BLDC
ŞARJLI SÜPÜRGE

- 22,2 V Lityum Ion batarya
- 220 W yüksek performanslı BLDC motor
- 25 dakikaya kadar kablosuz şarjlı çalışma süresi
- 0,6 litre toz haznesi 
- 2 kademeli hız ayarı
- Şarj güç göstergesi 
- Yıkanabilir H.E.P.A. 13 hava çıkış filtresi
- 1,5 m adaptör kablo boyu 
- 3 saat şarj dolum süresi
- Dual Cyclone fitresi ile uzun süreli, yüksek emiş 

gücü sağlar
- Dikey süpürge ve el süpürgesi olarak 2 farklı 

kullanım
- Kolay boşaltılabilir toz haznesi
- Evcil hayvanların tüylerini toplayan küçük turbo 

mobilya aparatı
- 3’ü 1 arada kenar köşe aparatı
- Rulo fırça 
- LED’li turbo yer aparatı
- Hassas mobilya ve döşeme fırçası 
- Esnek vakum hortumu
- Şarj standı 
- Duvar ünitesi

LED’li turbo
yer aparatı

Hayvan tüylerini almak 
için küçük turbo 
mobilya aparatı

Esnek vakum hortumu ve 
hassas mobilya fırçası

3’ü 1 arada  
kenar köşe aparatı

Şarj standı

FRANKY
ŞARJLI SÜPÜRGE

- 22,2 V Lityum Ion batarya
- 140 W yüksek performanslı motor
- 25 dakikaya kadar kablosuz şarjlı çalışma süresi
- 0,6 litre toz haznesi 
- Tek kademeli hız ayarı
- Şarj güç göstergesi 
- Yıkanabilir H.E.P.A. 13 hava çıkış filtresi
- 1,5 m adaptör kablo boyu 
- 3 saat şarj dolum süresi
- Dual Cyclone fitresi ile uzun süreli, yüksek emiş 

gücü sağlar
- Dikey süpürge ve el süpürgesi olarak 2 farklı 

kullanım
- Kolay boşaltılabilir toz haznesi
- 3’ü 1 arada kenar köşe aparatı
- Rulo fırça 
- LED’li turbo yer aparatı
- Şarj standı 
- Duvar ünitesi

LED’li turbo
yer aparatı

3’ü 1 arada kenar köşe aparatı

Şarj standı
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(Yüksek verimlilikte partikül yakalayıcı)

1 peşin 9 taksit: 329,90 TL

Toplam: 3.299,00 TL

1 peşin 9 taksit: 230,90 TL

Toplam: 2.309,00 TL
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STARKY | HSA 252
İKİSİ BİR ARADA  
ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE

- 25,2 V Lityum Ion batarya
- 85 W motor gücü
- 55 dakikaya kadar kablosuz şarjlı çalışma 

süresi
- 0,5 L toz haznesi 
- 5 saat şarj dolum süresi
- Cyclone Teknolojisi uzun süreli, yüksek emiş 

gücü sağlar
- Dikey süpürge ve el süpürgesi olarak 2 farklı 

kullanım
- Ergonomik kumanda edilebilir tutma sapı
- Kenar köşe aparatı ve mobilya fırçası

Kenar/köşe aparatı

Mobilya fırçası

Bağımsız şarj ünitesi

kg

2.7 kg

NiMH batarya

25.2 V

55dk

Toz torbası gerektirmeyen 
elektrikli dik süpürge olup, 

ayrıca tutma sapı ve yer aparatı 
çıkarıldığında el süpürgesi olarak 

da kullanılabilme özelliği taşır.
1 peşin 9 taksit: 219,90 TL

Toplam: 2.199,00 TL
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ROBERT II RS710
ROBOT SÜPÜRGE

- Güçlü Lithium Batarya 14,4 V / 2,5 Ah
- 24 W doğrusal akım motoru (DC)
- Sensörler tarafından otomatik kontrol 

edilme ve akıllı navigation sistemi
- 120 dakika çalıma süresi
- Şarj süresi 5 saat
- Düşük ses seviyesi < 65dB (A)
- 500 ml toz haznesi
- Merdiven ve köşeleri algılama
- Engel algılama
- Programlanabilir temizleme zamanı
- Otomatik şarj etme özelliği
- Kolay boşaltma 

 
Aksesuarlar:

- Şarj istasyonu
- Uzaktan kumanda
- 2 adet yan fırça
- Yedek filtre
- Aksesuarlar temizlik

IYENİ Ü
RÜN

Merdiven ve  engel detektörü  
özelliği ile güvenli temizlik sağlar.

Sensörler tarafından otomatik kontrol edilme ve akıllı 
navigasyon sistemi ve 120 dakikalık çalışma süresi ile 

rahat ve zahmetsiz temizlik sağlar. 

LCD ekran  
şık tasarımlı uzaktan kumanda 

Ergonomik toz haznesiyle 
kolay boşaltma sağlar
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1 peşin 9 taksit: 372,70 TL

Toplam: 3.727,00 TL



18Hazneli şarj destek ünitesi

AS PREMIUM 1108 T CBC
LED IŞIKLI KURU ŞARJLI  
EL SÜPÜRGESİ

- 10,8 V NiMH (nikel-metal hidrit) çevre dostu batarya
- 20 dakika kullanım süresi
- 2 kademeli hız ayarı
- LED batarya doluluk göstergesi
- Şarj kontrol göstergesi
- Duvara monte edilebilen aksesuar
- Hazneli şarj destek ünitesi
- Islak süpürme, mobilya ve kenar köşe aparatı

AS 1072 NT CARBON
ISLAK / KURU ŞARJLI EL SÜPÜRGESİ

- İster kuru ister ıslak yüzeyde en zahmetsiz temizlik imkanı
- 7,2 V / 1,3 Ah NiMH (nikel-metal hidrit) çevre dostu batarya
- 15 dakika kullanım süresi
- LED batarya doluluk göstergesi
- Şarj kontrol lambası
- Duvara monte edilebilen aksesuar
- Hazneli şarj destek ünitesi
- Islak süpürme, mobilya ve kenar köşe aparatı

Araç içi  
şarj kablosu

LED lambalı el feneri 
fonksiyonu

Kenar köşe aparatı

Turbo aparat

Taşıma ve  
saklama 
çantası

Mobilya aparatı

NiMH bataryaGiriş gücü

7.2 V

15dk

Islak aparat

Kenar köşe 
aparatı

Mobilya 
aparatı

1 peşin 9 taksit: 147,30 TL

Toplam: 1.473,00 TL

1 peşin 9 taksit: 70,00 TL

Toplam: 700,00 TL
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RCT 144 TURBO
ŞARJLI EL SÜPÜRGESİ

- 14,4 V NiMH (nikel-metal hidrit) çevre dostu batarya
- 15 dakika kullanım süresi
- LED batarya doluluk göstergesi
- Şarj kontrol göstergesi
- Duvara monte edilebilen aksesuar
- Hazneli şarj destek ünitesi
- Etkili temizlik için çıkabilen geniş turbo fırça
- Kablosuz kullanım kolaylığı
- Yumuşak tutma sapı
- Kenar köşe aparatı ve mobilya fırçası
- Yıkanabilir filtre
- Uzak noktalara ulaşabilmek için yer aparatı
- 3 adet vakum uzatma borusu

Vakum uzatma borusu

Geniş yer 
aparatı

Kenar köşe 
aparatı

Mobilya 
aparatı

Evcil hayvan tüylerinin temizliği 
için tasarlanmıştır.

R
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violetI
buz 
mavisi

AS 1072 NT
ISLAK / KURU ŞARJLI EL SÜPÜRGESİ

- İster kuru ister ıslak yüzeyde en zahmetsiz temizlik imkanı
- 7,2 V NiMH (nikel-metal hidrit) çevre dostu batarya
- 15 dakika kullanım süresi
- LED batarya doluluk göstergesi
- Şarj kontrol lambası
- Duvara monte edilebilen aksesuar hazneli şarj destek ünitesi
- Islak süpürme, mobilya ve kenar köşe aparatı

Torbasız NiMH bataryaGiriş gücü

7.2 VAksesuar hazneli  
şarj destek ünitesi

R
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1 peşin 9 taksit: 109,90 TL

Toplam: 1.099,00 TL

1 peşin 9 taksit: 65,90 TL

Toplam: 659,00 TL
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MAXICLEAN
ÇOK FONKSİYONLU  
BUHARLI TEMİZLEYİCİ

- 1300 W motor gücü
- 10 farklı fonksiyonel kullanım 

başlığı - 10 in 1
- 330 ml kapasiteli su haznesi
- Hazır olduğunu gösteren LED 

uyarı fonksiyonu
- Dar alanlarda rahat temizlik
- Kolay manevra kabiliyeti
- Hızlı ısıtma süresi - 30 sn.
- Elektrikli pompa için aşırı ısınma 

koruması
- Çıkarılabilir kireç önleyici filtre

Karo Zeminler Laminat Zeminler

Halılar

Giysiler

Ocaklar

Lavabolar

Fırın Tepsileri

Tuvaletler

Pencereler

Derz Araları

BAKTERİLERİN 
%99'UNU ÖLDÜRÜR

LED 
GÖSTERGE

KİRECE KARŞI KORUMA

30 sn
HIZLI ISINMA

IYENİ Ü
RÜN

1 peşin 9 taksit: 69,90 TL

Toplam: 699,00 TL
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250 ml

2,7 - 3,6 bar

4 m 

POCKET CLEAN
BUHARLI TEMİZLEYİCİ

- 950-1100 W motor gücü
- Güçlü buhar püskürtme ile kapsamlı temizlik
- 250 ml kapasiteli su haznesi
- Buhar basıncı: 3 bar
- Hazır olduğunu gösteren LED gösterge ışığı
- Ergonomik tutma sapı ile kolay kullanım
- Kimyasal ve temizlik maddesi olmadan 

hijyenik ve organik temizlik
- Kısa ısıtma süresi (yaklaşık 3 dakika)
- Çocuk kilidi
- Ekstra uzun 4 metrelik güç kablosu 

 
Aksesuarları: 

- Döşeme aparatı
- Cam temizleme aparatı
- Pamuklu örtü
- Huni
- Uzatma hortumu
- Ölçü kabı
- Köşe aparatı
- Uzatma aparatı
- Yuvarlak fırça
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IYENİ Ü
RÜN

Suyu buhara, buharı temizliğe

dönüştüren teknoloji

1 peşin 9 taksit: 44,90 TL

Toplam: 449,00 TL
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MUTFAK

BULAŞIK BEZİ

DÖŞEME

HAVA

EVCİL HAYVAN
GEREÇLERİ

ELLER

MEYVELER

Maksimum çizgisine 
kadar  su ile doldurunuz

Sprey şişesini istasyona 
oturtunuz.

Çalıştırma tuşuna basınız 
ve elektrolizi başlatınız.

Elektroliz işlemi sonucu elde 
ettiğiniz elektrolize suyu 

uygulamak istediğiniz bölgeye 
püskürtünüz ve 3 ila 5 dakika 

bekledikten sonra siliniz.

Kapağını kapatınız0.5 g tuz ekleyiniz

Fakir Hypo Clean nasıl kullanılır?HYPO CLEAN 
EKSTRA HİJYEN SAĞLAYAN  
SU ÜRETME CİHAZI

- Max 27 W
- Input AC 100-240V / Output DC 9V 3A
- 400 ml su kapasitesi
- ABS gövde ve püskürtme başlığı
- PolyCarbon püskürtme şişesi
- Özel üç katmanlı elektrot (TLE) sistemi
- Temizleyerek koku giderme özelliği
- El ve yüz temizleme özelliği
- Bebek biberon ve emziklerinde ekstra hijyen sağlama
- Süs bitkilerinin yapraklarının temizliği
- Hassas yüzeylerde etkili temizlik (deri, kumaş vb.)
- Ayak temizliği yaparak ayak kokusunun giderilmesine yardımcı olma
- Akıllı akım kontrolü ile güvence altına alınan güvenlik sistemi
- Kullanım kolaylığı sağlayan yarı otomatik sprey başlık ile mikro 

damlacık püskürtme

Musluk suyu Elektro aktif su

KULLANIM ALANLARI

MUTFAK 
BANYO  
KİŞİSEL BAKIM  
YER TEMİZLİĞİ 

Hijyen sağlayan
su üretir Güvenli Güvenli Güvenli Kolay Kullanım

Kokuları 
Giderme

Hypo Clean
Ekstra Hijyen Sağlayan 
Su Üretme Cihazı

Üç Katmanlı Elektrotlar  
(%30 daha güçlü)

Akıllı Akım 
Kontrol Sistemi

Mikro Damlacık 
Püskürtme

– 1 dakika içerisinde musluk suyundan hijyen sağlayan su üretir.
–  Meyve, sebze, mutfak, cilt, araç, mobilya gibi birçok alanda kullanılabilir.
–  %99.9 hijyen sağlayan su üretir.

1 peşin 9 taksit: 199,90 TL

Toplam: 1.999,00 TL
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Vücudunuzun kendini korumak ve iyileştirmek için ürettiği Hipokloröz Asit 
Fakir Hypo Clean  teknolojisi ile ev temizliğinde hizmetinizde

99.9%

HİJYEN SAĞLAR

KÖTÜ KOKULARI 
GİDERME

TARIM İLAÇLARINI 
GİDERME

TEMİZLİKHİJYEN SAĞLAR

Hypo Clean’i 
kötü koku oluşmuş  
alanlara uygulayınız

Hypo Clean %99,9 
hijyen sağlar

Meyve ve sebzelerinizi 
Hypo Clean kullanarak 

temizleyiniz.

Hypo Clean’i
inatçı ve kalıcı kirlere 

uygulayınız

Hypo Clean
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KÜÇÜK
EV ALET
KÜÇÜK
EV ALET
KÜÇÜK

HYPO GUARD 
EKSTRA HİJYEN SAĞLAYAN  
SU ÜRETME CİHAZI

- Max 27 W
- Output DC 9V
- 1000 ml su kapasitesi
- ABS gövde ve püskürtme başlığı 
- PolyCarbon püskürtme şişesi  
- Temizleyerek koku giderme özelliği
- El ve yüz temizleme özelliği
- Bebek biberon ve emziklerinde ekstra hijyen sağlama
- Süs bitkilerinin yapraklarının temizliği
- Hassas yüzeylerde etkili temizlik (deri, kumaş vb.)
- Ayak temizliği yaparak ayak kokusunun giderilmesine 

yardımcı olma

EV

HASTANE

HOTEL

MARKET

RESTORAN

EVET

TUZ

HAYIR

DÜŞÜK

lavabo gideri bebek malzemeleri toz ve bulaşık bezi banyo

ayakkabı mobilya evcil hayvan 
malzemeleri

mutfak

kumaşlar çamaşırlar meyveler sebzeler

iç mekanlarda 
ince toz

bitkiler araba içi eller

YÜKSEK

OPERASYON MODU

Hypo Guard ile 

tertemiz bir hayat seni bekliyorIYENİ Ü
RÜN

1 peşin 9 taksit: 139,90 TL

Toplam: 1.399,00 TL
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KÜÇÜK
EV ALET
KÜÇÜK
EV ALET
KÜÇÜK
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PastaPizzaKekFındıkKahve

KızartmaTavukBalıkÇorbaSıcak Yemek

• G
ourmet Serisi • Çok Amaçlı

Pişirici

Nosso

• G
ourmet Serisi • Çok Amaçlı

Pişirici

Guvech

Dokunmatik 
kontrol paneli

Gecikmeli 
başlatma

5L
Seramik kaplama hazne

5 L hazne kapasitesi

NOSSO 
ÇOK AMAÇLI PİŞİRİCİ 

- 1800 W güç
- Dual ısıtma sistemi
- Şık oval tasarım
- 3 litre kapasite (28 cm)
- Özel yapışmaz kaplama pişirme 

tavası / kabı
- Sıcaklık ayarı
- 30 dakikaya kadar zaman ayarı

GUVECH 
ÇOK AMAÇLI PİŞİRİCİ 

- 1020 W güç
- 5 litre hazne kapasitesi
- Çift kaplama, yapışmaz seramik hazne
- Geniş LED ekran 
- Dokunmatik kontrol paneli
- Ön tanımlı 20 çeşit otomatik pişirme programı 

sayesinde kolayca hazırlanan yemekler
- 24 saate kadar sıcak tutma ve gecikmeli başlatma
- Manuel program yaratabilme olanağı
- Tek dokunuşla kapak açma kolaylığı
- Tek tuşla yemek hazırlama
- 170°C kadar ısı ayarı
- Tutma kulbu, Hazne, 

Buharda pişirme kabı, Ölçü bardağı, 
Kepçe, Kaşık, Kaşık ve kepçe tutucu

• G
ourmet Serisi • Çok Amaçlı

Pişirici

Cuisinier

Dokunmatik 
kontrol paneli

Gecikmeli 
başlatma

5L
Seramik kaplama hazne

5 L hazne kapasitesi
Basınçlı Pişirici

CUISINIER 
ÇOK PROGRAMLI BASINÇLI PİŞİRİCİ

- 1300 W güç
- 5 litre hazne kapasitesi
- Seramik kaplama hazne
- Geniş LED ekran
- Dokunmatik kontrol paneli
- Ön tanımlı 20 çeşit otomatik pişirme programı 

sayesinde kolayca hazırlanan yemekler
- 24 saate kadar sıcak tutma ve gecikmeli başlatma
- Manuel program yaratabilme olanağı
- Tek dokunuşla kapak açma kolaylığı
- Tek tuşla yemek hazırlama
- 160°C’ye kadar ısı ayarı
- Kapakta güvenliği sağlayan ısı sensörü 
- Güvenli kapak kilidi 

 
Aksesuarlar

- Hazne
- Buharda pişirme aparatı
- Ölçü bardağı
- Kepçe
- Kaşık

Yemek Kitabı 
Hediye

Yemek Kitabı 
Hediye

Yemek Kitabı 
Hediye

1 peşin 9 taksit: 229,90 TL

Toplam: 2.299,00 TL

1 peşin 9 taksit: 189,90 TL

Toplam: 1.899,00 TL

1 peşin 9 taksit: 142,90 TL

Toplam: 1.429,00 TL
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Mr. CHEF QUADRO
BLENDER SETİ

- 1000 W motor gücü
- Paslanmaz çelik 4 kanatlı bıçak tasarımı ile daha 

yüksek parçalama performansı
- Uzun ömürlü paslanmaz çelik blender ayağı ve çırpıcı
- Turbo fonksiyonu
- 900 ml kapasiteli ölçü kabı
- 5 fonksiyon bir arada (doğrama, dilimleme, 

rendeleme, çırpma, blender) 
- Ergonomik tasarım
- Kaymayı önleyen ve kullanım kolaylığı sağlayan 

kaymaz taban

Mr.CHEF TRELLA
BLENDER SETİ

- 700-1000 W motor gücü
- Paslanmaz çelik bıçak tasarımı ile daha 

yüksek parçalama performansı
- 5 fonksiyon bir arada (doğrama, dilimleme, 

rendeleme, çırpma, blender)
- 900 ml kapasiteli ölçme kabı 
- Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş
- Paslanmaz çelik blender ayağı
- Paslanmaz çelik çırpıcı
- Kaymayı önleyen ve kullanım kolaylığı 

sağlayan kaymaz taban
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violetI

turquoiseI

kremI

siyahI

kırmızıI

antrasit

IYENİ Ü
RÜN

IYENİ R
ENK

1 peşin 9 taksit: 64,10 TL

Toplam: 641,00 TL

1 peşin 9 taksit: 59,90 TL

Toplam: 599,00 TL



28

LUCCA Q 
BLENDER SETİ

- 1000 W motor gücü
- Paslanmaz çelik 4 kanatlı bıçak tasarımı 

ile daha yüksek parçalama performansı
- Uzun ömürlü paslanmaz çelik blender 

ayağı ve çırpıcı
- Turbo fonksiyonu
- 900 ml kapasiteli ölçü kabı
- 700 ml kapasiteli doğrayıcı
- Doğrama, çırpma ve blender fonksiyonları 
- Ergonomik tasarım
- Kaymayı önleyen ve kullanım kolaylığı 

sağlayan kaymaz taban
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turquoise

LUCINA
BLENDER SETİ

- 1000 W motor gücü
- Uzun ömürlü paslanmaz çelik blender ayağı 

ve çırpıcı
- Çıkarılabilen 2 adet paslanmaz çelik bıçak
- 900 ml kapasiteli ölçü kabı
- 1500 ml kapasiteli doğrayıcı 
- Doğrama, çırpma ve blender fonksiyonları
- Ergonomik tasarım
- Kaymayı önleyen ve kullanım kolaylığı 

sağlayan kaymaz taban

TAFFY
BLENDER SETİ

- 1700 W motor gücü
- Uzun ömürlü paslanmaz çelik blender 

ayağı ve çırpıcı
- Turbo fonksiyonu
- 1,5 litre kapasiteli tutma saplı 

doğrayıcı haznesi
- Ergonomik tasarım
- Kaymayı önleyen ve kullanım kolaylığı 

sağlayan kaymaz ayak
- Kolay saklama için asma halkası
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kırmızı
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siyahI

kırmızıI

krem

1 peşin 9 taksit: 52,30 TL

Toplam: 523,00 TL

1 peşin 9 taksit: 42,80 TL

Toplam: 428,00 TL

1 peşin 9 taksit: 54,60 TL

Toplam: 546,00 TL
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ATOMIC 
DOĞRAYICI

- 600 W motor gücü
- Tek kademeli hız ayarı
- 1 L kapasiteli cam hazne
- Paslanmaz çelik doğrayıcı 

bıçak
- Emniyet sistemi
- Kaymayı önleyen ve 

kullanım kolaylığı sağlayan 
plastik altlık

SIERRA
EL MİKSERİ

- 425 W motor gücü
- 4 kademeli hız ayarı ve turbo fonksiyonu
- 2 adet paslanmaz çelik çırpma aparatı
- 2 adet paslanmaz çelik yoğurma aparatı
- Kolay aksesuar çıkarabilme özelliği
- Aksesuar saklama kutusu 

TREX DUAL CAM HAZNE
DOĞRAYICI

- 500 W motor gücü
- 500 ml kapasiteli cam hazne
- 2 hız ayarı
- 2 adet çıkarılabilen paslanmaz çelik 

bıçak
- Kaymayı önleyen ve kullanım kolaylığı 

sağlayan altlık
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen ve 

mikrodalga fırında kullanılabilen cam 
hazne

- Emniyet sistemi

TREX DUAL
DOĞRAYICI

- 500 W motor gücü
- 500 ml kapasiteli hazne 
- 2 kademeli hız ayarı 
- 2 adet çıkarılabilen 

paslanmaz çelik 
parçalama bıçağı

- Emniyet sistemi
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- 500 W - 600 W motor gücü
- 5 kademeli hız ayarı ve turbo fonksiyonu
- 2 adet paslanmaz çelik çırpma aparatı
- 2 adet paslanmaz çelik yoğurma aparatı
- Kolay aksesuar çıkarabilme özelliği

Aksesuar saklama kutusu
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1 peşin 9 taksit: 41,90 TL

Toplam: 419,00 TL
1 peşin 9 taksit: 35,90 TL

Toplam: 359,00 TL

1 peşin 9 taksit: 29,90 TL

Toplam: 299,00 TL

1 peşin 9 taksit: 36,30 TL

Toplam: 363,00 TL

1 peşin 9 taksit: 28,60 TL

Toplam: 286,00 TL
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Karıştırma aparatı

Yoğurma aparatı

Çırpma aparatı

Alüminyum  
döküm gövde

Alüminyum  
döküm gövde

THORPLEX PLUS
MUTFAK ROBOTU

- 1000 W
- Çift kanca sistemi ile yoğurma özelliği
- Dayanıklı alüminyum döküm gövde
- 8 kademeli hız kontrolü
- Pulse özelliği / turbo hız fonksiyonu
- LED gösterge ışığı
- 5 litre kapasiteli tutma kulplu paslanmaz çelik 

mikser kabı
- 5 litre kapasiteli tutma kulplu cam mikser kabı
- Eliptik karıştırma tekniği
- Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
- Kaymayı önleyen silikon vantuzlar
- Cam ve çelik hazneye uygun çırpma aparatları
- Karıştırma,yoğurma aparatı
- Et kıyma aparatı
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik bıçak ve çelik 

kıyma diskleri
- Yiyecek koyma tepsisi
- Et itme aparatı
- Sucuk / sosis ve içli köfte yapma aparatları
- Makarna yapma aparatları (linguine, spagetti,  

macaroni, fettucine)
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THORPLEX
MUTFAK ROBOTU

- 1000 W
- Çift kanca sistemi ile yoğurma özelliği
- Dayanıklı alüminyum döküm gövde
- 8 kademeli hız kontrolü
- Pulse özelliği / turbo hız fonksiyonu
- LED gösterge ışığı
- 5 litre kapasiteli tutma kulplu paslanmaz çelik mikser kabı
- 5 litre kapasiteli tutma kulplu cam mikser kabı
- Eliptik karıştırma tekniği
- Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
- Kaymayı önleyen silikon vantuzlar
- Cam ve çelik hazneye uygun çırpma aparatları
- Karıştırma,yoğurma aparatı

Paslanmaz çelik ve cam 
karıştırma haznesi

Paslanmaz çelik ve cam 
karıştırma haznesi

Üç ayrı paslanmaz çelik 
kıyma diski 

Sucuk ve sosis yapma 
aparatı 

İçli köfte aparatı 

1 peşin 9 taksit: 395,90 TL

Toplam: 3.959,00 TL

1 peşin 9 taksit: 351,90 TL

Toplam: 3.519,00 TL

İsteğe Bağlı Aksesuarlar 

Üç ayrı paslanmaz çelik 
kıyma diski 

Sucuk ve sosis yapma 
aparatı 

İçli köfte aparatı Makarna yapma aparatları

1 peşin 9 taksit: 54,90 TL

Toplam: 549,00 TL
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Çırpma aparatı

Karıştırma ve yoğurma aparatı

RETROPLEX 
MUTFAK ROBOTU

- 800 W motor gücü
- 8 farklı hız ayarı
- 5.2 litre kapasiteli tutma kulplu paslanmaz çelik 

karıştırma kabı
- Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
- Eliptik karıştırma tekniği 
- Asansör mandalı
- Kaymayı önleyen silikon vantuzlar
- Çırpma, yoğurma ve karıştırma aparatı
- Et-kıyma ve Bisküvi şekillendirici aparatı 

(isteğe bağlı aksesuar)
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Yoğurma aparatı

Karıştırma aparatı

Çırpma aparatı

CULINA CHEF
MUTFAK ROBOTU

- 1000 W motor gücü
- 6 farklı hız ayarı 
- 5 litre kapasiteli tutma kulplu paslanmaz 

çelik karıştırma haznesi
- 5 litre kapasiteli tutma kulplu cam 

karıştırma haznesi 
- Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
- Eliptik karıştırma tekniği
- Çift kanca sistemi ile yoğurma özelliği
- Asansör mandalı
- Kaymayı önleyen silikon vantuzlar
- Yoğurma aparatları
- Karıştırma aparatı
- Çırpma teli aparatı
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5 Litre 
Tutma kulplu cam  
karıştırma haznesi 

Paslanmaz çelik ve cam karıştırma hazneleriyle  
Culina Chef; çırpma, karıştırma ve yoğurma işlerini  

şeflerin titizliğiyle gerçekleştiriyor.

1 peşin 9 taksit: 219,90 TL

Toplam: 2.199,00 TL

1 peşin 9 taksit: 428,90 TL

Toplam: 4.289,00 TL

Kıyma ve Bisküvi şekillendirici aparatı
İsteğe Bağlı Aksesuarlar 

Kıyma ve Bisküvi şekillendirici aparatı

1 peşin 9 taksit: 60,90 TL

Toplam: 609,00 TL
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MULTIPLEX
MUTFAK ROBOTU

- 1200 W motor gücü 
- 8 farklı hız ayarı
- Döküm gövde 
- 5.5 litre paslanmaz çelik karıştırma kabı 
- Sıçramayı önleyen şeffaf kapak 
- Eliptik karıştırma özelliği 
- Çırpma, yoğurma ve karıştırma aparatı 
- Pulse özelliği / turbo hız fonksiyonu

Karıştırma aparatı

Et kıyma aparatı

Yoğurma aparatı

Karıştırma aparatı

Yoğurma aparatı

FOOD MASTER
MUTFAK ROBOTU

- 800 W motor gücü 
- 8 farklı hız ayarı
- Döküm gövde 
- 4.5 litre paslanmaz çelik karıştırma kabı 
- Sıçramayı önleyen şeffaf kapak 
- Eliptik karıştırma özelliği 
- Çırpma, yoğurma, karıştırma ve et kıyma 

aparatı 
- Pulse özelliği / turbo hız fonksiyonu 
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1 peşin 9 taksit: 439,90 TL

Toplam: 4.399,00 TL

İsteğe Bağlı Aksesuarlar 

Cam blender aksesuarı

Sebze rendeleme/dilimleme aksesuarı 

Et kıyma aksesuarı

1 peşin 9 taksit: 60,40 TL

Toplam: 604,00 TL

1 peşin 9 taksit: 32,90 TL

Toplam: 329,00 TL

1 peşin 9 taksit: 25,50 TL

Toplam: 255,00 TL

1 peşin 9 taksit: 362,90 TL

Toplam: 3.629,00 TL

İsteğe Bağlı Aksesuar

Dilimleme/Rendeleme aparatı

1 peşin 9 taksit: 32,90 TL

Toplam: 329,00 TL
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VALERY
IZGARA & TOST MAKİNESİ

- 1800 W güç
- 4 dilim tost kapasitesi
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi
- 180° açılabilen paslanmaz çelik gövde 

sayesinde ızgara olarak kullanabilme imkanı
- Çıkarılabilir yanmaz, yapışmaz teflon plakalar
- Yağ akıtma tepsisi
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TASTE N JOY 
IZGARA & TOST MAKİNESİ

- 2000 W güç
- 6 dilim tost kapasitesi
- Özel yapışmaz granit görünümlü pişirme plakaları
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi 
- LED güç gösterge (kırmızı) ve cihaz hazır (yeşil) ışıkları
- Kolay taşınabilmesi için kapak kilitleme mandalı
- Geniş ızgara yüzeyi
- Yağ akıtma tepsisi
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1 peşin 9 taksit: 109,90 TL

Toplam: 1.099,00 TL

1 peşin 9 taksit: 76,90 TL

Toplam: 769,00 TL
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BREADLY
IZGARA & TOST MAKİNESİ

- 1800 W güç
- 4 dilim tost kapasitesi
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi
- 180° açılabilen gövde sayesinde ızgara olarak 

kullanabilme imkanı
- Çıkarılabilir yanmaz, yapışmaz, bulaşık makinesinde 

yıkanabilir granit görünümlü kaplama plakalar

PIONTY 
IZGARA & TOST MAKİNESİ

- 2000 W
- Paslanmaz çelik kaplama dış yüzey
- Özel yapışmaz kaplama pişirme plakaları
- Led güç gösterge (kırmızı) ve cihaz hazır (yeşil) ışıkları
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi
- Yatay ve dikey saklama imkanı
- Kolay taşınabilmesi için kapak kilitleme mandalı
- Kapak yüksekliği ayarlama özelliği

MATILDA 
IZGARA & TOST MAKİNESİ

- 2000 W güç
- 4 dilim tost kapasitesi
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi
- Yağ akıtma tepsisi
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TORREO
IZGARA & TOST MAKİNESİ

- 1800 W güç
- 4 dilim tost kapasitesi
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi
- 180° açılabilen gövde sayesinde ızgara 

olarak kullanabilme imkanı
- Çıkarılabilir yanmaz, yapışmaz, bulaşık 

makinesinde yıkanabilir plakalar
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1 peşin 9 taksit: 73,90 TL

Toplam: 739,00 TL

1 peşin 9 taksit: 67,90 TL

Toplam: 679,00 TL

1 peşin 9 taksit: 63,90 TL

Toplam: 639,00 TL
1 peşin 9 taksit: 53,90 TL

Toplam: 539,00 TL
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GRACE GRANITE
IZGARA & TOST MAKİNESİ

- 1800 W güç
- 4 dilim tost kapasitesi
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi
- 180° açılabilen gövde sayesinde ızgara olarak 

kullanabilme imkanı
- Çıkarılabilir yanmaz, yapışmaz, bulaşık 

makinesinde yıkanabilir granit görünümlü plakalar
- Yağ akıtma kanalları

Çizilmelere karşı 
dayanıklı yapışmaz 
granit görünümlü 
kaplama plakalar

LED güç gösterge (kırmızı) ve 
cihaz hazır (yeşil) ışıkları

GRAVIS
IZGARA & TOST MAKİNESİ

- 1800 W güç
- 4 dilim tost kapasitesi
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi
- 180° açılabilen üst gövde sayesinde ızgara olarak 

kullanabilme imkanı
- Çıkarılabilir yanmaz, yapışmaz, bulaşık makinesinde 

yıkanabilir plakalar
- Yağ akıtma kanalları

GINA
MİNİ IZGARA & TOST MAKİNESİ

- 750 W güç
- 2 dilim tost kapasitesi
- Özel yapışmaz kaplama pişirme plakaları
- LED güç gösterge (kırmızı) ve cihaz hazır (yeşil) ışıkları
- Yatay ve dikey saklama imkanı
- Kapak kilitleme mandalı

GRACE
IZGARA & TOST MAKİNESİ

- 1800 W güç
- 4 dilim tost kapasitesi
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi
- 180° açılabilen gövde sayesinde ızgara 

olarak kullanabilme imkanı
- Çıkarılabilir yanmaz, yapışmaz, bulaşık 

makinesinde yıkanabilir plakalar
- Yağ akıtma kanalları
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1 peşin 9 taksit: 56,90 TL

Toplam: 569,00 TL

1 peşin 9 taksit: 25,90 TL

Toplam: 259,00 TL

1 peşin 9 taksit: 52,90 TL

Toplam: 529,90 TL

1 peşin 9 taksit: 49,90 TL

Toplam: 499,00 TL
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ALBA
EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

- 850 W güç
- 2 dilim ekmek kapasitesi
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmeleri
- Buz çözme düğmesi
- Yeniden ısıtma düğmesi
- Kızartmayı iptal etme düğmesi
- Kızaran ekmeği yukarı çıkartma ve kapanma özelliği 
- Çıkarılabilen kırıntı tepsisi sayesinde kolay 

temizlenebilme imkanı
- Ekstra geniş ekmek yuvaları
- Ekmek dilimi yükseltme ayarı
- Kablo sarma yuvası

RUBRA
EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

- 820 W - 980 W güç
- 2 dilim ekmek kapasitesi
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmeleri
- Buz çözme düğmesi
- Yeniden ısıtma düğmesi
- Kızartmayı iptal etme düğmesi
- Kızaran ekmeği yukarı çıkartma ve kapanma 

özelliği 
- Çıkarılabilen kırıntı tepsisi sayesinde kolay 

temizlenebilme imkanı
- Ekstra geniş ekmek yuvaları
- Ekmek dilimi yükseltme ayarı
- Kablo sarma yuvası

LADIVA
EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

- 1350 W
- 4 dilim ekmek kızartma kapasitesi
- Ekmek kızartma, tekrar ısıtma, buz çözme ve iptal 

olmak üzere 4 farklı fonksiyon
- Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi ile 7 farklı seçenek
- Otomatik ekmek fırlatma ve kapanma fonksiyonu
- Ekmek dilimi ortalama
- Temizlenmesi kolay kırıntı tepsisi
- Gösterge ışıklı buz çözme, tekrar ısıtma, durdurma 

düğmeleri
- Isınmaya karşı koruma sağlayan dış yüzey
- Ekstra geniş ekmek yuvaları
- Kablo sarma yuvası

BOUNCY
WAFFLE MAKİNESİ

- 1000 W güç
- Ayarlanabilir ısı kontrolü 
- Waffle için ideal yapışmaz plakalar 
- Ayar düğmesi etrafında kırmızı ve yeşil 

LED güç gösterge ışıkları 
- Kolay kullanım için el yakmayan kulplar 
- Estetik dizayn
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1 peşin 9 taksit: 74,90 TL

Toplam: 749,00 TL

1 peşin 9 taksit: 52,70 TL

Toplam: 527,00 TL

1 peşin 9 taksit: 46,10 TL

Toplam: 461,00 TL

1 peşin 9 taksit: 49,90 TL

Toplam: 499,00 TL



37

CHAIZEN 
ÇAY MAKİNESİ

- Kaynama esnasında 1800 W güç
- Sıcak tutma fonksiyonu esnasında 150 W güç
- 1,8 litre kapasiteli su ısıtıcısı ve 1,0 litre kapasiteli demlik 

(çay süzgeci dahil)
- Otomatik kapanma ile sıcak tutma özelliği
- Aşırı ısınma koruması
- Kaynamayı gösteren kırmızı, sıcak tutma fonksiyonunu 

gösteren yeşil renkli gösterge ışıkları
- Paslanmaz çelik çay süzgeci ile uzun ömürlü kullanım
- Açma/kapama tuşu
- 360°dönebilen kablosuz su ısıtıcısı
- Kablo sarma yuvası 
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CHAIMOOD 
ÇAY MAKİNESİ

- Kaynama esnasında 1800 W güç
- Sıcak tutma fonksiyonu esnasında 150 W güç
- 1,8 litre kapasiteli su ısıtıcısı 
- 1,0 litre kapasiteli demlik (çay süzgeci dahil)
- Otomatik kapanma ile sıcak tutma özelliği
- Aşırı ısınma koruması
- Çıkarılabilen paslanmaz çelik çay süzgeci
- Açma/kapama tuşu
- Kaynamayı gösteren kırmızı, sıcak tutma 

fonksiyonunu gösteren yeşil renkli gösterge ışıkları
- 360°dönebilen kablosuz su ısıtıcısı
- Kablo sarma yuvası
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1 peşin 9 taksit: 71,90 TL

Toplam: 719,00 TL

1 peşin 9 taksit: 69,90 TL

Toplam: 699,00 TL
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NEON
ÇAY MAKİNESİ

- Kaynama esnasında 1500-1800 W güç
- 2 litre kapasiteli su ısıtıcısı
- 1 litre kapasiteli demlik 
- Gizli rezistans 
- Su seviye göstergesi
- Kaynama susuz kalma koruması 
- Çıkarılabilir çay süzgeci 
- Kaynatma ve sıcak tutma güç ışığı 
- Kablosuz kullanım kolaylığı 
- Kablo sarıcı bölüm
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BESTEA
ÇAY MAKİNESİ

- Kaynama esnasında 1900 W güç
- 2 litre kapasiteli su ısıtıcısı 
- Su bittiğinde otomatik kapanma 
- Sıcak tutma özelliği
- Paslanmaz çelik filtre
- Çıkarılabilir çay süzgeci
- Hızlı kaynatma
- Gizli rezistans
- Şık tasarım
- Kablosuz 360° dönebilme 
- Kablo saklama yuvası

IYENİ Ü
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RIVER
ÇAY MAKİNESİ

- Kaynama esnasında 1800 W güç
- Sıcak tutma fonksiyonu esnasında 140 W güç 
- 1.75 litre kapasiteli su ısıtıcısı ve  

1.1 litre kapasiteli demlik  
(çay süzgeci dahil)

- Otomatik kapanma ile sıcak tutma özelliği
- Su seviyesi göstergesi
- Kaynama ve sıcak tutma fonksiyonu için renkli gösterge ışıkları 
- 360° dönebilen kablosuz su ısıtıcısı
- Kablo sarma yuvası

TEMPER
ÇAY MAKİNESİ

- Kaynama esnasında 1800 W güç
- Sıcak tutma fonksiyonu esnasında 140 W güç 
- 1.7 litre kapasiteli su ısıtıcısı ve 1.1 litre kapasiteli demlik 

(çay süzgeci dahil)
- Otomatik kapanma ile sıcak tutma özelliği
- Su seviyesi göstergesi
- Kaynama ve sıcak tutma fonksiyonu için renkli gösterge 

ışıkları 
- 360° dönebilen kablosuz su ısıtıcısı
- Kablo sarma yuvası
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1 peşin 9 taksit: 54,90 TL

Toplam: 549,00 TL

1 peşin 9 taksit: 79,90 TL

Toplam: 799,00 TL

1 peşin 9 taksit: 92,30 TL

Toplam: 923,00 TL

1 peşin 9 taksit: 82,10 TL

Toplam: 821,00 TL
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JUDY
SU ISITICISI

- 2200 W güç
- 1.7 litre su kapasitesi
- Kaynama sırasında otomatik kapanma
- Geniş su seviye penceresi ve güvenlik kilitli kapak
- Paslanmaz çelik gizli rezistans
- Çıkarılabilir, yıkanabilir kireç filtreli geniş ağız
- Aşırı ısınma ve susuz kaynatmaya karşı güvenlik 

sistemi
- 360° dönebilen kablosuz su ısıtıcısı
- Kablo saklama yuvası

TASTEA
ÇAY MAKİNESİ

- Kaynama esnasında 1650 W güç
- 2 litre kapasiteli su ısıtıcısı ve  

1,0 litre kapasiteli demlik
- Gizli rezistans
- Aşırı ısınma ve susuz kalma koruması
- Çıkarılabilir çay süzgeci
- Kaynatma ve sıcak tutma güç ışığı
- Hem su ısıtıcısı hem de çay demleme 

makinesi olarak kullanabilme
- Kablo sarma yuvası

ADELL
SU ISITICISI

- 2200 W güç
- 1.7 litre su kapasitesi
- Otomatik kapanma
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde 

mutfaklarda şık tasarım 
- Su seviyesi göstergesi
- Paslanmaz çelik gizli rezistans
- Çıkarılabilir, yıkanabilir filtre
- Aşırı ısınma ve susuz kaynatmayı karşı 

güvenlik sistemi
- 360 derece dönebilen kablosuz su ısıtıcısı
- Kablo sarma yuvası

GOLDIE
SU ISITICISI

- 2200 W güç
- 1.7 litre su kapasitesi
- Otomatik kapanma 
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde 

mutfaklarda şık tasarım 
- Su seviyesi göstergesi
- Paslanmaz çelik gizli rezistans
- Çıkarılabilir, yıkanabilir filtre
- Aşırı ısınma ve susuz kaynatmaya karşı 

güvenlik sistemi
- 360 derece dönebilen kablosuz su ısıtıcısı
- Kablo sarma yuvası

OJO
CAM SU ISITICISI

- 2200 W güç
- 1.8 litre su kapasitesi         
- Kaynama sırasında otomatik kapanma
- Güvenlik kilitli kapak ve filtre
- Aşırı ısınmaya, susuz kalmaya karşı 

emniyet sistemi
- 360° dönebilen kablosuz su ısıtıcısı
- Mavi LED ışık göstergeli cam gövde
- Kısa sürede kaynatma
- Paslanmaz çelik gizli rezistans
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1 peşin 9 taksit: 59,90 TL

Toplam: 599,00 TL

1 peşin 9 taksit: 37,90 TL

Toplam: 379,00 TL

1 peşin 9 taksit: 20,90 TL

Toplam: 209,00 TL

1 peşin 9 taksit: 76,90 TL

Toplam: 769,00 TL

1 peşin 9 taksit: 49,90 TL

Toplam: 499,00 TL
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ÜRÜN

Rosie Series

· F
IRSAT PAKETİ ·

TEMPER
Çay Makinesi

KAAVE
Türk Kahvesi Makinesi

Mr. CHEF QUADRO
Blender Seti

Violet Series

Rogue Series

Rosie SeriesRosie Series
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violet

IYENİ Ü
RÜN

TASTE N JOY
Izgara & Tost Makinesi

2.899,TL 
00

1 peşin 9 taksit: 289,90 TL

Toplam: 2.899,00 TL

Fırsat Paketi: 10-11-12
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KAHVE
MAKİNE
LERİ KA
KAHVE
MAKİNE
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İsteğe Bağlı Aksesuar

KAAVE DUAL PRO SU BESLEME ÜNİTESİ
İSTEĞE BAĞLI AKSESUAR

Kesintisiz kahve keyfi için özel olarak hazırlanan Fakir 
Kaave Dual Pro su besleme ünitesi su kaynaklarına 
doğrudan bağlanmaktadır. Su besleme ünitesi 
özel esnek hortumu ile bağlandığı su kaynağından 
(damacana vb) otomatik olarak su çeker.

SEKİZ FİNCAN

TE K  S E F E R D E

Dokunmatik kontrol paneli
2 haznede tek seferde 8 fincan kahve kapasitesi

Küçük, orta ve büyük 
fincan boyutu seçimi

(kahve fincanı boyutu hafızalı)

Çalışma esnasında  
aydınlatmalı pişirme yuvası

Her işlemde ışıklı ve sesli uyarı

Kolay temizlenebilir 
pişirme haznesi

Açma / Kapama düğmesi

2,3 litre kapasiteli 
çıkartılabilir su tankı

Otomatik suyu 
kendisi alan sistem

Tek haznede tek seferde 
4 fincan kahve kapasitesi

(1 fincan max. 70 ml)

Taşmayı önleyen 
Luminasense Teknolojisi

Tek haznede tek seferde 
4 fincan kahve kapasitesi

(1 fincan max. 70 ml)

Düşük su seviyesi uyarısı
(Susuz çalışmaya karşı koruma)

KAAVE DUAL PRO
İKİLİ TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

- Güç: tek ısıtıcı 735 W, çift ısıtıcı 1470 W
- İki haznede tek seferde 8 fincan kahve kapasitesi (1 fincan max. 70 ml)
- 2,3 litre kapasiteli çıkartılabilir su tankı
- Taşmayı önleyen Luminasense Technology
- Otomatik, suyu kendisi alan sistem
- Çift pişirme haznesi
- Dokunmatik kontrol paneli
- Düşük su seviyesi uyarısı
- Her işlemde ışıklı/ sesli uyarı 
- Susuz çalışmaya karşı koruma
- Çalışma esnasında aydınlatmalı pişirme yuvası
- Küçük, orta ve büyük fincan boyutu seçimi
- Kahve fincanı boyutu hafızalı
- Pişirme haznesinde su seviye penceresi
- Açma-kapama düğmesi
- Kablo boyu: 100 cm
- Kahve ölçü kaşığı
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1 peşin 9 taksit: 189,90 TL

Toplam: 1.899,00 TL

1 peşin 9 taksit: 25,90 TL

Toplam: 259,00 TL
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KAAVE UNO PRO
TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

- Güç 735 W
- Gerilim: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Otomatik, suyu kendisi alan sistem
- 1 litre kapasiteli çıkartılabilir su tankı
- Tek seferde 4 fincan kahve kapasitesi  

(1 fincan max. 70 ml)
- Led ışıklı kolay kullanım sağlayan kontrol paneli
- Taşmayı önleyen Luminasense Technology
- Küçük, orta ve büyük fincan boyutu seçimi
- Kahve fincanı boyutu hafızalı
- Düşük su seviyesi uyarısı
- Her işlemde ışıklı / sesli uyarı 
- Susuz çalışmaya karşı koruma
- Çalışma esnasında aydınlatmalı pişirme  

yuvası
- Pişirme haznesinde su seviye penceresi
- Açma-kapama düğmesi
- Kablo boyu: 100 cm
- Kahve ölçü kaşığı

  
  

   

   
    

P RO F I
Kahve Makineleri

Türk Kahvesi Serisi

1 litre kapasiteli 
çıkartılabilir su tankı

Her işlemde  
ışıklı ve sesli uyarı

Taşmayı önleyen 
Luminasense Teknolojisi

Led ışıklı panel

Kolay temizlenebilir 
pişirme haznesi

Çalışma esnasında 
aydınlatmalı pişirme yuvası

Otomatik suyu 
kendisi alan sistem

Düşük su seviyesi uyarısı 
(Susuz çalışmaya karşı koruma)

Küçük, orta ve büyük fincan boyutu seçimi 
(kahve fincanı boyutu hafızalı)

4 fincan kahve kapasitesi 
(1 fincan max. 70 ml)

Çalıştırma düğmesi
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1 peşin 9 taksit: 139,90 TL

Toplam: 1.399,00 TL
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Pişirmesi zahmetli o meşhur Türk kahveniz, artık tek bir dokunuşla hazır olacak. Hem de tek seferde tam 4 fincanda! 
Siz sadece suyu ve kahveyi koyun yeter! Aydınlatmalı hazneye sahip Fakir, sesli uyarı sistemiyle kahvenizin hazır 

olduğunu haber verirken, şık tasarımı ve zengin renk seçenekleriyle de mutfağınıza ayrı bir hava katacak!. 

Sevgimizi kelimelere dökemiyoruz

Fincanları denedik

Ç PİŞİRME HAZNESİ
ELİK
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KAAVE STEEL
TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

- Güç: 735 W
- Tek seferde 4 fincan kahve kapasitesi 
- Çelik pişirme haznesi
- Tek tuşla kolay kontrol
- Işıklı ve sesli uyarı 
- Susuz çalışmaya karşı koruma 
- Taşmayı önleyen Luminasense Technology
- Çalışma esnasında aydınlatmalı pişirme yuvası
- Pişirme haznesinde su seviye penceresi 
- Kablo saklama yuvası
- Kahve ölçü kaşığı

IYENİ Ü
RÜN

1 peşin 9 taksit: 76,90 TL

Toplam: 769,00 TL
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KAAVE MONO 
TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

- Güç: 535 W
- Tek seferde 4 fincan kahve kapasitesi
- (1 fincan max. 70 ml)
- Tek tuşla kolay kontrol
- Işıklı ve sesli uyarı
- Susuz çalışmaya karşı koruma
- Taşmayı önleyen Luminasense Technology
- Çalışma esnasında kademeli aydınlatma sistemi
- Pişirme haznesinde su seviye penceresi
- Kablo boyu: 80 cm
- Kahve ölçü kaşığı

KAAVE
TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

- Güç: 735 W
- Tek seferde 4 fincan kahve kapasitesi 
- Tek tuşla kolay kontrol
- Işıklı ve sesli uyarı
- Susuz çalışmaya karşı koruma
- Taşmayı önleyen Luminasense Technology
- Çalışma esnasında kademeli aydınlatma sistemi
- Pişirme haznesinde su seviye penceresi
- Kablo saklama yuvası
- Kahve ölçü kaşığı 
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ENK IYENİ R

ENK

1 peşin 9 taksit: 56,90 TL

Toplam: 569,00 TL

1 peşin 9 taksit: 67,90 TL

Toplam: 679,00 TL
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BABILA
KAHVE MAKİNESİ

- 1350 W güç, 15 bar, LCD ekran
- Tek tuşla Espresso ,Cappuccino, Latte hazırlama 
- Aynı anda 2 fincan Espresso yapma özelliği
- Çıkarılabilir 1,8 litre kapasiteli su haznesi
- Buzdolabına kolayca sığması için tasarlanmış 

çıkarılabilir süt haznesi (500ml)
- Tam otomatik süt köpürtme sistemi
- Sıcak süt hazırlama ve süt köpüğü yoğunluğu 

ayarlama olanağı
- Uyku modu ile enerji tasarrufu
- Paslanmaz çelik fincan ısıtma katı
- Paslanmaz çelik kaplamalı şık tasarım
- Termoblok ısıtma sistemi
- Dokunmatik kontrol paneli
- Büyük boy, küçük boy, E.S.E. pod kahve filtresi 

seçeneği
- Büyük ve küçük boy kahve seçimi
- Bardak yükseliğini ayarlama ızgarası
- Damla toplama haznesi

E.S.E. pod

Süt köpürtme

Fincan Isıtma

15 Bar basınç

Dokunmatik kontrol

AROMA MASTER
KAHVE MAKİNESİ

- 1500 W güç
- 1000 ml su haznesi kapasitesi
- 750 ml kahve karaf kapasitesi
- LED göstergeli dijital ekran
- LED ışık göstergesi
- Zaman ayarı / Gecikmeli başlatma
- Digital saat
- Paslanmaz çelik ön gövde
- 60° paslanmaz çelik kahve filtresi
- Sprial döngü ile yavaş demleme özelliği
- 100°C ye kadar manuel su ısı ayarı
- Manuel mod ile kişiye özel kahve hazırlama
- Auto mod ile tek tuşla kahve hazırlama 
- Tartı özelliği
- Su göstergesi
- Ayarlanabilir kahve / su oranı
- Ayarlanabilir sıcaklık ayarı
- Damlatmama özelliği
- Yıkanabilir filtre
- Bekleme modu 
- Temizleme uyarısı
- Kaydırmaz ayaklar

60° paslanmaz 
çelik kahve filtresi

Filtre standı

  
  

   

   
    

P RO F I
Kahve Makineleri

Special Menthal Serisi

1 peşin 9 taksit: 299,90    TL

Toplam: 2.999,00 TL

1 peşin 9 taksit: 269,90 TL

Toplam: 2.699,00 TL
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MILKY ART
SÜT KÖPÜRTÜCÜ VE ISITICI

- 400 W güç
- Çift kat gövde (içi paslanmaz çelik, dışı PBT)
- 65 +/- 5 derecede süt ısıtma fonksiyonu
- Soğuk ve sıcak sütten süt Köpüğü hazırlama 

fonksiyonu
- Latte, macchiato ve cappuccino için ideal köpük 

hazırlama
- Sıcak çikolata hazırlayabilme özelliği
- Süt Isıtma işlemi için maksimum 240 ml kapasite
- Süt köpürtme işlemi için maksimum 115 ml 

kapasite
- Göstergeli açma kapama düğmesi
- Otomatik kapanma özelliği
- Kablosuz kullanım
- 360 derece dönen çırpıcı tel
- Tritan ve BPA free kapak
- Kaymaz silikonlu taban

SIGNATURE  
KAHVE ÖĞÜTME MAKİNESİ

- 110 W güç
- 2-10 fincan aralığında ayarlanabilir kahve 

porsiyon miktarı
- Kalından inceye 17 farklı kalınlıkta kahve öğütme
- Özel paslanmaz çelik öğütücü diskler
- 180 gram çekirdek kahve kapasiteli kahve 

çekirdeği haznesi
- Çıkartılabilir öğütülmüş kahve toplama haznesi
- Led göstergeli açma kapama tuşu
- Otomatik kapanma 
- Paslanmaz çelik kaplamalı gövde

Sıcak veya Soğuk Latte ve 
Macchiato
Sıcak veya soğuk Latte ve 
Macchiato için ideal süt 
köpüğü hazırlayabilirsiniz.

Cappuccino
Cappuccino için ideal süt 
köpüğü hazırlayabilirsiniz.

Bebek Maması
Cihazınızın sıcak süt hazırlama 
fonksiyoununu kullanarak özel hazır 
toz bebek maması karışımları ile 
sıcak çikolata kıvamında mamalar 
hazırlayabilirsiniz.

Sıcak Çikolata
Cihazınızın sıcak süt hazırlama 
fonksiyonu ile sıcak çikolata  
hazırlayabilirsiniz. 

Sıcak veya Soğuk Latte ve 
Macchiato
Sıcak veya soğuk Latte ve 
Macchiato için ideal süt 
köpüğü hazırlayabilirsiniz.

Cappuccino
Cappuccino için ideal süt 
köpüğü hazırlayabilirsiniz.

Bebek Maması
Cihazınızın sıcak süt hazırlama 
fonksiyoununu kullanarak özel hazır 
toz bebek maması karışımları ile 
sıcak çikolata kıvamında mamalar 
hazırlayabilirsiniz.

Sıcak Çikolata
Cihazınızın sıcak süt hazırlama 
fonksiyonu ile sıcak çikolata  
hazırlayabilirsiniz. 

AROMATIC
KAHVE VE BAHARAT ÖĞÜTÜCÜSÜ

- 60 g kapasite
- Paslanmaz çelik gövde
- Çıkarılabilen ve yıkanabilen paslanmaz çelik hazne
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik bıçak
- Şeffaf kapağı takılı iken çalışmasını sağlayan 

emniyet sistemi
- Kaymaz taban

AROMA SOLO
KAHVE MAKİNESİ

- 1300 W güç
- Variable brew teknolojisi 
- Single serve kullanım çeşitliliği
- Scoop standardizasyonu
- Otomatik kapanma
- 410 ml su haznesi kapasitesi
- Damla toplama haznesi
- LED açma / kapama göstergesi
- Yıkanabilir çift filtre
- İkincil filtre ile daha berrak kahve 

yapma olanağı 
- Filtre asma kancası
- Paslanmaz çelik kaplamalı şık 

tasarım
- Susuz çalışmaya karşı “NoBrew” 

koruma teknolojisi
- Bardak yükseliğini ayarlama ızgarası

Otomatik kapanma

Ölçü standardizasyonu

Kısa zamanda 
kahve yapabilme

Filtre haznesi İkinci kahve filtresiTutma saplı kahve filtresi

Görselde yer alan kupa ürüne dahil değildir.

1 peşin 9 taksit: 139,90 TL

Toplam: 1.399,00 TL

1 peşin 9 taksit: 72,90 TL

Toplam: 729,00 TL

1 peşin 9 taksit: 87,90 TL

Toplam: 879,00 TL

1 peşin 9 taksit: 39,90 TL

Toplam: 399,00 TL
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COFFEE TASTE
TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

- 700 W güç
- 300 ml su kapasitesi
- 4 Fincan kahve kapasitesi (75ml x4)
- Yer tasarrufu sağlayan çıkarılabilir sap
- Aşırı ısınmaya, susuz kalmaya karşı emniyet 

sistemi
- 360 Derece dönebilen kablosuz taban
- Gösterge ışıklı açma/kapama düğmesi
- Kısa sürede kaynatma
- Poşet çay ve bitkisel çay hazırlayabilme
- Paslanmaz çelik gizli rezistans
- Çift yön kullanım kolaylığı

BENY
TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

- 800 W güç
- Paslanmaz çelik gövde
- 300 ml su kapasitesi
- 3-4 fincan kahve kapasitesi
- Aşırı ısınmaya, susuz kalmaya karşı 

emniyet sistemi
- Paslanmaz çelik gizli rezistans
- 360 Derece dönebilen kablosuz taban
- Açma/kapama düğmesi
- Kısa sürede kaynatma

IYENİ Ü
RÜN

R
en

k 
Se

çe
ne

kl
er

i I

rosieI

rougeI

violet

I

inox
1 peşin 9 taksit: 21,90 TL

Toplam: 219,00 TL

1 peşin 9 taksit: 16,70 TL

Toplam: 167,00 TL



49

RIVER
Çay Makinesi

TORREO
Izgara & Tost Makinesi

LUCCA
Blender Seti

RIVER KATLANABİLİR
Türk Kahvesi Makinesi

Fuşya Series

Violet Series

Rogue Series
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1ARADA

ÜRÜN

ROUGE SERİ
   F

IRSAT PAKETİ

2.107,TL 
00

1 peşin 9 taksit: 210,70 TL

Toplam: 2.107,00 TL

Fırsat Paketi: 3-4-5
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2in
Blender ve 
Öğütücü1

BPA
FREE

DYNAMIC
KİŞİSEL BLENDER

- 600 W motor
- Kompakt & ergonomik tasarım
- Tek tuşla çalışma özelliği
- Buz kırma özelliği
- BPA Free 570 ml & 400 ml karıştırma şişeleri
- BPA Free 180 ml öğütme kabı 
- El yakmayan, kaydırmaz silikon tutucular ve 

sızdırmaz kapaklar
- Paslanmaz çelik öğütme bıçağı
- Paslanmaz çelik blender bıçağı
- Kapak üzerinde katlanabilir taşıma halkası
- Kahve ve baharat öğütücü
- Kaymaz taban

570 ml400 ml

Kahve ve baharat 
öğütücü
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1 peşin 9 taksit: 49,90 TL

Toplam: 499,00 TL
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Fakir Vitaly Slow 
Juicer ile sıkılmış 

meyve suyu

Standart katı meyve 
presi ile sıkılmış 
meyve suyu

YA
VA

Ş SIKIM SİSTEM
İ

ÇıkarıIabilir  
sıkma burgusu

VITALY
MEYVE ve SEBZE SIKACAĞI 
YAVAŞ SIKIM

- 200 W motor gücü
- Meyve ve sebzeleri kesmeden  

hazırlamak için 80 mm genişliğinde besleme ağzı 
- 1 L kapasiteli sürahi ile servis imkanı
- 0,8 L posa haznesi, 1 L köpük ayırıcılı meyve suyu haznesi 
- Çift güvenlikli paslanmaz çelik kilitleme kolu
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik bıçak
- Paslanmaz çelik gövde
- Yanlış montede çalışmayı engelleyen güvenlik sistemi
- Kaymaz taban

POWERMIX
BLENDER

- 1200 W motor gücü
- Dakikada 26.000 devir dönüş hızı ile saniyeler içerisinde mükemmel sonuç 
- 2 litre kapasiteli, bulaşık makinesinde yıkanabilen yüksek dayanımlı tritan 

malzemeden üretilen hazne
- 8 farklı hız ayarı ile eşsiz karışımlar
- 6 farklı fonksiyon ayarı ile kolayca buz kırma; sos, meyve püresi, çorba, 

smoothie hazırlama ve baharat öğütme
- Dokunmatik LCD ekran ile kolay kullanım
- Hız ve süre kontrolü sayesinde daha profesyonel sonuçlar
- Yüksek devir hızı ile çorba ve soslarınızı ısıtma olanağı
- Temel güvenlik kilidi ve kaymaz taban ile güvenli kullanım

Yüksek devir hızı ile çorba ve soslarınızı 
ısıtarak hazırlamanıza olanak sağlar.
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1 peşin 9 taksit: 230,90 TL

Toplam: 2.309,00 TL
1 peşin 9 taksit: 159,90 TL

Toplam: 1.599,00 TL
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JUICE MAX 
KATI MEYVE PRESİ

- 1000 W motor gücü
- 85 mm çapında ekstra büyük besleme ağzı
- 2 kademeli hız kontrolü
- Köpük ayırıcılı 1,5 litre meyve suyu sürahisi ile servis imkanı
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik bıçak
- Çift güvenlikli paslanmaz çelik kilitleme kolu
- Yanlış montede çalışmayı engelleyen güvenlik sistemi
- 2 litre posa kabı
- Kaymaz taban 

LUCRA
NARENCİYE SIKACAĞI

- 85 W motor gücü
- Yüksek kaliteli çelik malzeme 
- Paslanmaz çelik filtre 
- Ayarlanabilir akış ağzı 
- Temizlik için çıkarılabilir parçalar
- Toz kapağı
- Şeffaf muhafaza kapağı 
- Kablo saklama yuvası 
- Kaymaz taban 

COCTAIL MAX
KATI MEYVE PRESİ VE BLENDER

- 1000 W motor gücü
- Hem katı meyve presi hem blender olarak kullanma imkanı
- Özel ezme teknolojisi sayesinde meyveleri bütün halde presleyebilme 
- 1 litre kapasiteli meyve suyu sürahi ile servis imkanı
- 2 litre posa haznesi ve köpük ayırıcılı meyve suyu haznesi
- 1,8 litre blender haznesi
- 9 farklı hız ayarı ile eşsiz karışımlar
- LCD ekran ile kolay kullanım
- Turbo fonksiyonu
- Paslanmaz çelik gövde 
- Güvenlik kilidi ve kaymaz taban ile  

güvenli kullanım

LCD ekran

Hem katı meyve presi

Hem blender!

1 peşin 9 taksit: 189,90 TL

Toplam: 1.899,00 TL

1 peşin 9 taksit: 129,90 TL

Toplam: 1.299,00 TL

1 peşin 9 taksit: 49,90 TL

Toplam: 499,00 TL
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4
1ARADA

ÜRÜN

VIOLET SERİ
   F

IRSAT PAKETİ

RIVER
Çay Makinesi

TORREO
Izgara & Tost Makinesi

KAAVE
Türk Kahvesi Makinesi

LUCCA
Blender Seti

Violet Series

Rogue Series
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i I

rougeI

violet
2.464,TL 

00

1 peşin 9 taksit: 246,40 TL

Toplam: 2.464,00 TL

Fırsat Paketi: 1-2
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3 farklı paslanmaz çelik kıyma diskine 
ek olarak 1 adet ‘Satır Kıyma’ diski

+

TORQUE 1800
ET KIYMA MAKİNESİ

- 1800 W motor gücü
- 2 hız ayarı
- Kıyma kalınlığını ayarlamak için 3 farklı boyutta 

paslanmaz çelik kıyma diski ve satır kıyma diski ile 
farklı incelikte kıyma çekebilme özelliği

- Yüksek kalitede paslanmaz çelik bıçak
- Metal dişli sistemi 
- Tıkanmayı karşı geri alma fonksiyonu
- Kolay kullanım ve temizlik için ayrılabilir parçalar
- Yiyecek koyma tepsisi 
- Sucuk, sosis ve içli köfte yapma için ilave aparatlar
- Et itme aparatı
- Disk saklama yuvası
- Kaymaz taban ile rahat ve güvenli kullanım 

Kıyma disklerini ürün 
üzerinde kolayca 

saklayabilme

İçli köfte, sucuk 
ve sosis yapma 

aparatları

Yüksek kalitede paslanmaz 
çelik bıçak ve dayanıklı 

metal dişli sistemi

1 peşin 9 taksit: 182,90 TL

Toplam: 1.829,00 TL
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PANE DELUXE 
OTOMATİK EKMEK YAPMA MAKİNESİ

- 450 W güç
- 2 litre kapasite (=1000 g ekmek)
- 10 farklı ekmek, kek ve marmelat pişirme programı
- Pizza ve çörek hamuru yoğurma özelliği
- Tam otomatik hamur ve ekmek hazırlama
- Pencereli kapak sistemi ile pişme sürecini izleyebilme 

olanağı
- Paslanmaz çelik gövde 
- Kulplu, yapışmaz yüzeyli pişirme kabı
- Yoğurma ve karıştırma aparatı 

GALA 
FRİTÖZ

- 1500 W güç
- 1,5 litre yağ kapasitesi 
- 130°C ile 190°C’ye kadar sıcaklık 

ayarlayabilme
- Kolay temizlik için çıkarılabilen 

yapışmaz yağ haznesi 
- Pencereli kapak sistemi ile pişme 

sürecini izleyebilme olanağı
- Çıkarılabilen üst kapak 
- Gösterge ışıklı ayarlanabilir termostat 
- Plastik taşıma kulbu ile kolay kullanım

Kulplu, yapışmaz yüzeyli 
pişirme kabı

R
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i I

siyahI

beyaz

MINSO PLUS 1800
ET KIYMA MAKİNESİ

- 1800 W motor kilitleme gücü
- Kıyma kalınlığını ayarlamak için 4mm ve 8 mm 

boyutunda iki farklı paslanmaz çelik kıyma diski 
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik bıçak
- Tıkanmayı karşı geri alma fonksiyonu
- Kolay kullanım ve temizlik için ayrılabilir parçalar
- Yiyecek koyma tepsisi 
- Sucuk, sosis ve içli köfte yapma için ilave aparatlar
- Et itme aparatı
- Kaymaz taban ile rahat ve güvenli kullanım 

İki farklı paslanmaz 
çelik kıyma diski 

4 mm - 8 mm

Sucuk ve sosis 
yapma aparatı 

İçli köfte aparatı 

Max Locked Power

1800 Watt

1 peşin 9 taksit: 147,20 TL

Toplam: 1.472,00 TL

1 peşin 9 taksit: 85,90 TL

Toplam: 859,00 TL

1 peşin 9 taksit: 131,90 TL

Toplam: 1.319,00 TL
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COOKWELL 2000
ELEKTRİKLİ IZGARA

- 2000 W güç
- 5 kademeli ısı ayarı ile eşsiz lezzetler
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen cam kapak ve yağ 

damlatma tepsisi
- Oluklu ve düz ikisi bir arada döküm yapışmaz plaka
- Isıya dayanıklı dekoratif cam kapak
- Plaka içine gömülü rezistans
- Yağ damlatma tepsisi
- Dumansız ızgara fonksiyonu
- Kaymaz taban ile rahat ve güvenli kullanım 

5 kademeli ısı ayarı Yağ damlatma tepsisi Isıya dayanıklı dekoratif 
cam kapak

Oluklu ve düz 2’si1 arada 
döküm yapışmaz plaka 

27x38cm

1 peşin 9 taksit: 87,90 TL

Toplam: 879,00 TL
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TOLERO 
BUHARLI PİŞİRİCİ

- 1000 W güç
- 9,9 litre kapasite 
- 1,2 litre pirinç kabı
- 1,5 litre kapasiteli su haznesi
- 3 adet buharlı pişirme sepeti 
- 60 dakikalık zaman ayarı
- Paslanmaz çelik yüzey 
- Pişirme esnasında su doldurabilme 
- Su seviye göstergesi 

EGGY
YUMURTA PİŞİRİCİ

- 500 W güç
- 8 yumurta pişirme kapasitesi
- 4 adet yumurta kırarak pişirme haznesi
- 3 farklı kıvamda pişirme ayarı (sert, kayısı, rafadan)
- Dönen kontrol düğmesi
- Ölçü kabı
- Transparan kapak
- Paslanmaz çelik gövde
- Zamanlayıcılı pişirme ayarı
- LED gösterge ışığı
- Pişirme işlemi bittiğinde sesli  

uyarı fonksiyonu

MOLLY
DİJİTAL MUTFAK TARTISI & TEK TUŞ KALORİ ÖLÇER

- Maksimum ölçüm: 10 kg 
- Gram / oz / lb:oz / su-ml / süt-ml cinsinde ölçüm imkanı
- 7 farklı gıdanın kalorisini tek tuşla ölçme özelliği 
- Farklı malzemelerin hem ağırlık hem de hacminin ölçülebilmesi
- LED ekran 
- Dara fonksiyonu 
- Otomatik kapanma özelliği 
- 4x1.5 V AAA pil ile çalışır
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turuncuI

kırmızıI

beyaz

1 peşin 9 taksit: 38,00 TL

Toplam: 380,00 TL

1 peşin 9 taksit: 98,90 TL

Toplam: 989,00 TL

1 peşin 9 taksit: 20,90 TL

Toplam: 209,00 TL
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FIRSAT PAKETLERİ

RIVER
Çay Makinesi

TORREO
Izgara & Tost Makinesi

KAAVE
Türk Kahvesi Makinesi

LUCCA
Blender Seti

R
en

k 
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çe
ne
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er

i I

rougeI

violet

Fırsat Paketi 1-2

2.464,TL 
00

1 peşin 9 taksit: 246,40 TL

Toplam: 2.464,00 TL

RIVER
Çay Makinesi

TORREO
Izgara & Tost Makinesi

LUCCA
Blender Seti

RIVER KATLANABİLİR
Türk Kahvesi Makinesi

R
en

k 
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er

i

I

fuşya

I

rougeI

violet

Fırsat Paketi 3-4-5

2.107,TL 
00

1 peşin 9 taksit: 210,70 TL

Toplam: 2.107,00 TL

TEMPER
Çay Makinesi

KAAVE
Türk Kahvesi Makinesi

VALERY
Izgara & Tost Makinesi

Mr. CHEF QUADRO
Blender Seti

R
en
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er

i I

rosieI

rougeI

violet

Fırsat Paketi 7-8-9

1 peşin 9 taksit: 320,10 TL

Toplam: 3.201,00 TL

3.201,TL 
00

TEMPER
Çay Makinesi

KAAVE
Türk Kahvesi Makinesi

Mr. CHEF QUADRO
Blender Seti

TASTE N JOY
Izgara & Tost Makinesi

1 peşin 9 taksit: 289,90 TL

Toplam: 2.899,00 TL

IYENİ FIRSAT

Fırsat Paketi 10-11-12
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rosieI
rougeI
violet

2.899,TL 
00

KAAVE MONO 
Türk Kahvesi Makinesi

CHAIZEN
Çay Makinesi

GRAVIS
Izgara &Tost Makinesi

LUCCA Q
Blender Seti

2.267,TL 
00

1 peşin 9 taksit: 226,70 TL

Toplam: 2.267,00 TL
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rosieI

rougeI

violet

Avantaj Paketi 1-2-3
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VIVALDI 
BUHAR KAZANLI ÜTÜ

- 2150 W güç
- Kumaşta yapışma ve parlama yapmayan ‘Smooth Glide’ seramik taban
- 6.5 bar buhar basıncı ile derine nüfuz eden buhar sayesinde hızlı ütüleme
- 125 g/dakikaya kadar sürekli buhar gücü
- Buhar kilitleme sistemi ile sürekli buhar
- 2 dakikada ısınma süresi
- 1.6 litre çıkarılabilir su tankı ile kesintisiz ütüleme
- Mekanik kontrol paneli 
- Ayarlanabilir taban ısısı
- Paslanmaz çelik kazan 
- Buhar hazır ve su az göstergeleri
- Soft touch tutma sapı
- Kolay kablo saklama 
- Kolay kireç temizleme sistemi
- 3 yönlü otomatik kapanma fonksiyonu
- 1,5 m güç kablosu
- 1,8 m buhar kablosu

RAPHAEL PLUS 
BUHAR KAZANLI ÜTÜ

- 2400 W güç
- Çizilmelere karşı dayanıklı, kayganlığı arttırılmış Premium nano teknoloji taban
- 6 bar buhar basıncı ile derine nüfuz eden buhar sayesinde hızlı ütüleme 
- 200 g/dakikaya kadar sürekli buhar gücü 
- 3 farklı buhar ayarı
- 1.5 litre çıkarılabilir su tankı ile kesintisiz ütüleme 
- LED kontrol ekranı
- Otomatik kapanma
- Çift kazan sistemi ile su ekleyebilme özelliği
- Ayarlanabilir taban ısısı 
- Kilitleme sistemi ile güvenli kullanım
- Su az göstergesi
- Kireçlenme göstergesi
- 1,85 m güç kablosu uzunluğu
- 1,5 m buhar kablosu uzunluğu

Kablo saklama sistemi3 buhar ayarıBuhar kilitleme sistemi 
ile sürekli buhar 

Kablo saklama sistemi6 buhar ayarıBuhar kilitleme sistemi 
ile sürekli buhar 

Çift kazan özelliği ile ütüleme işlemine ara vermeden su ekleyebilir ve 6 bar 
basınç gücünde dakikada max. 200 g sürekli buhar elde edebilirsiniz.

1 peşin 9 taksit: 285,90 TL

Toplam: 2.859,00 TL 1 peşin 9 taksit: 218,10 TL

Toplam: 2.181,00 TL
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Buhar kilitleme sistemi 
ile sürekli buhar

Dikey buhar 
özelliği

Kireçlenme 
kartuşu

Buhar başlığı

FLY 
BUHARLI KIRIŞIK GİDERİCİ 

- 1200 W güç
- 800 g ürün ağırlığı
- 22 g/dakikaya kadar sürekli buhar gücü 
- 280ml su kapasitesi
- Dokunmatik açma kapama sensörü
- Standart ve yoğun buhar gücü seçeneği
- Otomatik kapanma özelliği
- Çıkarılabilir kumaş fırçası
- Hızlı, pratik ve kolay kullanım
- 360° dönebilen kordon ile rahat kullanım
- 3 m kablo uzunluğu

Katlanabilir tutma sapı
Ürünün arkasındaki tuşa 

basıldığında katlanmaktadır.

VIAGGIO
SEYAHAT ÜTÜSÜ

- Voltaj Ayarı 1: 100-127 V / 750-1200 W
- Voltaj Ayarı 2: 220-240 V / 900-1100 W
- Şok buhar oranı her basışta 0,5 g
- Devamlı buhar oranı 15 g/dk
- Seramik taban
- Ayarlanabilir termostat
- Buhar ayarı
- Dikey buhar çıkışı
- 360° kordon çıkışı
- 2,5 metre güç kablosu

R
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i I

mor I

kırmızı

VERONICA
BUHAR JENERATÖRLÜ ÜTÜ

- 2000-2400W güç
- Çizilmelere karşı dayanıklı titanyum kaplama 

özel taban
- 5,5 bar buhar basıncı ile derine nüfuz eden 

buhar sayesinde hızlı ütüleme
- Max. 140 g/dakikaya kadar sürekli buhar gücü 
- Ayarlanabilir buhar gücü
- 2 litre kapasiteli su tankı ile kesintisiz ütüleme
- Buhar kilitleme sistemi ile sürekli buhar
- 15 saniyede ısınan ütü tabanı 
- Kireçlenme önleyici kartuş
- Damlatma koruması
- Çalışırken su ekleyebilme
- Açma – kapama düğmesi
- Dikey buhar özelliği
- Kuru ütüleme özelliği
- Kendi kendini temizleme özelliği
- 2 metre güç kablosu uzunluğu
- 1,5 metre buhar kablosu uzunluğu
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er
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siyahI

kırmızı

1 peşin 9 taksit: 99,90 TL

Toplam: 999,00 TL

1 peşin 9 taksit: 35,20 TL

Toplam: 352,00 TL

1 peşin 9 taksit: 57,90 TL

Toplam: 579,00 TL
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KİŞİSEL
BAKIM
KİŞİSEL
BAKIM
KİŞİSEL

MERCY
BUHARLI ÜTÜ

- 2200 W güç
- Seramik taban
- Şok buhar oranı 130 g
- Devamlı buhar oranı 25 g/dk
- Ayarlanabilir termostat
- Buhar ayarı
- Dikey buhar çıkışı
- 350 ml su tankı kapasitesi
- Su damlatmama özelliği
- Kirece karşı koruma
- Kendi kendini temizleme özelliği

FLYJET 
BUHARLI ÜTÜ

- 2600 W güç
- Seramik taban
- 160 g şok buhar
- 30 g/dk sürekli buhar
- Ayarlanabilir termostat
- Ayarlanabilir buhar gücü
- Dikey buhar çıkışı
- 380 ml su tankı kapasitesi
- Su damlatmama özelliği
- Kirece karşı koruma
- Kendi kendini temizleme özelliği

AVANTI
BUHARLI ÜTÜ

- 2800 W güç
- Seramik taban
- 150 g şok buhar
- 35 g/dk sürekli buhar
- Ayarlanabilir buhar gücü
- Dikey buhar çıkışı
- 480 ml su tankı kapasitesi
- Otomatik kapanma
- Ayarlanabilir termostat
- Su damlatmama özelliği
- Kirece karşı koruma
- Kendi kendini temizleme özelliği

SPRING 
BUHARLI ÜTÜ

- 2600 W güç
- Seramik taban
- 120 g şok buhar
- 30 g/dk sürekli buhar
- Ayarlanabilir buhar gücü
- Dikey buhar çıkışı
- 330 ml su tankı kapasitesi
- Ayarlanabilir termostat
- Su damlatmama özelliği
- Kirece karşı koruma
- Kendi kendini temizleme özelliği
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R
en

k 
Se

çe
ne

kl
er

i I

kırmızı/siyahI

mavi/siyah

R
en

k 
Se

çe
ne

kl
er

i I

mor I

mavi
1 peşin 9 taksit: 42,20 TL

Toplam: 422,00 TL

1 peşin 9 taksit: 36,20 TL

Toplam: 362,00 TL

1 peşin 9 taksit: 59,00 TL

Toplam: 590,00 TL

1 peşin 9 taksit: 36,10 TL

Toplam: 361,00 TL
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KİŞİSEL
BAKIM
KİŞİSEL
BAKIM
KİŞİSEL
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CAPELLO
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2200 W motor gücü
- AC Motor sayesinde uzun ömürlü ve kuvvetli hava üfleme 

ile saçı hızlı kurutabilme olanağı
- 2 farklı hız ayarı
- 3 farklı sıcaklık ayarı
- Yandan ayar tuşları ile kullanım kolaylığı
- Difüzör / vigo başlığı ile saça daha dolgun ve hacimli şekil 

verebilme 
- Kolay temizlik için çıkartılabilir filtre kapağı 
- Soğuk fön düğmesi ile saça daha kalıcı şekil verebilme
- Hava yönlendirici başlığı
- Asma halkası
- 2,5 m kablo uzunluğu ile her yerde sizinle

DIAMOND
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2200 W motor gücü 
- İyon teknolojisi ile saçtaki elektriklenmeyi önler ve saçın daha 

kolay taranmasını ve parlak görünmesini sağlar
- 2 farklı hız ayarı 
- 3 farklı sıcaklık ayarı
- Dar fön ve difüzör başlığı 
- Kolay temizlik için çıkartılabilir filtre kapağı 
- Soğuk fön düğmesi ile saça daha kalıcı şekil verebilme 
- Asma halkası 

Difüzör başlığı
Difüzör başlığı

Katlanabilme özelliği

Difüzör başlığı

TWINE 
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2100 W motor gücü 
- 3 farklı hız ve sıcaklık ayarı
- Dar fön ve difüzör başlığı 
- Kolay temizlik için çıkartılabilir filtre 

kapağı 
- Soğuk fön düğmesi ile saça daha 

kalıcı şekil verebilme 
- Katlanabilme özelliği
- Otomatik kablo sarıcı özelliği 

Difüzör başlığı

SENSE
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2000 W motor gücü 
- AC Motor sayesinde uzun ömürlü ve kuvvetli 

hava üfleme ile saçı hızlı kurutabilme olanağı
- 2 farklı hız ayarı 
- 3 farklı sıcaklık ayarı
- Dokunmatik çalışabilme özelliği
- Dar fön ve difüzör başlığı 
- Kolay temizlik için çıkartılabilir filtre kapağı 
- Soğuk fön düğmesi ile saça daha kalıcı şekil 

verebilme 
- Asma halkası 

Dokunmatik 
Çalışabilme Özelliği

Anahtar açık olsa dahi elinizi indüksiyon 
alanından çektiğiniz zaman saç kurutma
makinesi duracak ve bu alana yeniden 

dokunduğunuz zaman, saç kurutma
makinesi tekrar çalışacaktır.

1 peşin 9 taksit: 45,90 TL

Toplam: 459,00 TL

1 peşin 9 taksit: 38,40 TL

Toplam: 384,00 TL

1 peşin 9 taksit: 31,80 TL

Toplam: 318,00 TL

1 peşin 9 taksit: 29,90 TL

Toplam: 299,00 TL
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Dokunmatik 
Çalışabilme Özelliği

K
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NOBLE AC
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2200 W motor gücü 
- AC Motor sayesinde uzun ömürlü ve kuvvetli hava 

üfleme ile saçı hızlı kurutabilme olanağı
- 2 farklı hız ayarı 
- 3 farklı sıcaklık ayarı
- Dar fön ve difüzör başlığı 
- Kolay temizlik için çıkartılabilir filtre kapağı 
- Soğuk fön düğmesi ile saça daha kalıcı şekil verebilme 
- Asma halkası 

PROSENSE
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2100 W DC motor gücü
- 2 farklı hız ayarı
- 3 farklı sıcaklık ayarı
- Dokunmatik çalışabilme özelliği
- Difüzör / vigo başlığı ile saça daha dolgun ve hacimli 

şekil verebilme 
- Kolay temizlik için çıkartılabilir filtre kapağı 
- Soğuk fön düğmesi ile saça daha kalıcı şekil verebilme
- Hava yönlendirici başlığı
- Asma halkası
- 1,8 m kablo uzunluğu

Difüzör başlığıDifüzör başlığı

BRISE 2200W
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2200 W motor gücü
- 2 farklı hız ayarı 
- 3 farklı sıcaklık ayarı
- Dar fön başlığı
- Soğuk fön düğmesi ile saça daha 

kalıcı şekil verebilme
- Kolay temizlik için çıkartılabilir filtre 

kapağı
- Asma halkası

ANGELICA
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2200 W motor gücü 
- 2 farklı hız ayarı 
- 3 farklı sıcaklık ayarı
- Dar fön ve difüzör başlığı 
- Kolay temizlik için çıkartılabilir filtre 

kapağı 
- Soğuk fön düğmesi ile saça daha 

kalıcı şekil verebilme 
- Asma halkası

Difüzör başlığı
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fuşya

1 peşin 9 taksit: 29,60 TL

Toplam: 296,00 TL 1 peşin 9 taksit: 28,20 TL

Toplam: 282,00 TL

1 peşin 9 taksit: 22,00 TL

Toplam: 220,00 TL
1 peşin 9 taksit: 25,70 TL

Toplam: 257,00 TL
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ROSELINE 
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2200 W DC motor gücü
- 2 farklı hız ayarı
- 3 farklı sıcaklık ayarı
- Difüzör / vigo başlığı ile saça daha 

dolgun ve hacimli şekil verebilme 
- Soğuk fön düğmesi ile saça daha 

kalıcı şekil verebilme
- Hava yönlendirici başlığı
- Asma halkası
- 1,8 m kablo uzunluğu 

GLORIA 
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2200 W DC motor gücü
- 2 farklı hız ayarı
- 3 farklı sıcaklık ayarı
- Difüzör / vigo başlığı ile saça daha 

dolgun ve hacimli şekil verebilme 
- Soğuk fön düğmesi ile saça daha kalıcı 

şekil verebilme
- Hava yönlendirici başlığı
- Asma halkası
- 1,8 m kablo uzunluğu 

HAIRJET
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2000 W motor gücü 
- 2 farklı hız ve sıcaklık ayarı 
- Dar fön ve difüzör başlığı 
- Kolay temizlik için çıkartılabilir filtre kapağı 
- Soğuk fön düğmesi ile saça daha kalıcı 

şekil verebilme 
- Asma halkası  

Difüzör başlığı

Difüzör başlığı
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pembe

Difüzör başlığı

IYENİ Ü
RÜN

pembe siyah

kırmızı

1 peşin 9 taksit: 20,00 TL

Toplam: 200,00 TL

1 peşin 9 taksit: 20,40 TL

Toplam: 204,00 TL

1 peşin 9 taksit: 18,70 TL

Toplam: 187,00 TL
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Isıya dayanıklı 
koruma kapağı

Hızlı ısınma

Seramik kaplama plaka

360° dönen asma 
halkalı güç kablosu

Açma/Kapama
düğmesi

Düğme kilitleme fonksiyonu

4 kademeli LED 
(Max. 220°C) ısı ayarı

Yanma önleyici parça

İyon teknolojisi, elektriklenen ve kabaran 
saç tiplerinin daha pürüzsüz ve parlak 
şekillenmesini sağlar.

Dalga verme

Dalgalı

Düzleştirme

Düz

ILLUSION EFFECT
ELEKTRİKLİ SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ FIRÇA

- Her saç tipine uyumlu ısı ayarı (Max. 220°C)
- 4 kademeli LED ısı ayarı
- İyon teknolojisi ile saçtaki elektriklenmeyi önler ve saçın daha 

kolay taranmasını ve parlak görünmesini sağlar
- Hızlı ısınma
- Düzleştirme ve dalga verme özelliği
- Seramik kaplama tarak dişleri 
- 60 dk kullanılmadığında otomatik kapanma
- Düğme kilitleme fonksiyonu 
- Isıya dayanıklı koruma kapağı
- 360° dönen asma halkalı güç kablosu 

ILLUSION
ELEKTRİKLİ SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ FIRÇA

- Her saç tipine uyumlu ısı ayarı (Max. 220°C)
- 4 kademeli LED ısı ayarı
- Hızlı ısınma
- Düzleştirme ve dalga verme özelliği
- Seramik kaplama tarak dişleri 
- 60 dk kullanılmadığında otomatik kapanma
- Düğme kilitleme fonksiyonu 
- Isıya dayanıklı koruma kapağı
- 360° dönen asma halkalı güç kablosu

R
en

k 
Se

çe
ne

kl
er

i I

violetI

antrasit

R
en

k 
Se

çe
ne

kl
er

i I

pembeI

kum

1 peşin 9 taksit: 32,90 TL

Toplam: 329,00 TL

1 peşin 9 taksit: 30,70 TL

Toplam: 307,00 TL
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PIXIE
SAÇ ŞEKİLLENDİRME SETİ

- 62 W güç
- 200°C’ye kadar hızlı ısınma
- Saçın elektriklenmesini yıpranmasını önleyen 

seramik turmalin kaplı plaka ve maşalar
- LED on-off ışığı
- 5 farklı saç şekillendirme başlığı:  

2’si 1 arada plakalar zigzag ve düzleştirici  
19 mm çapında saç maşası  
25 mm çapında saç maşası  
dalga formu veren oval maşa

- Maşalara uygun 2 tarak aparatı
- 360° dönen asma halkalı güç kablosu
- Seyahat çantası

HARVEY
SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

- 30 W güç
- Her saç tipine uyumlu ısı ayarı (200 dereceye kadar)
- Tourmaline kaplı 20 mm genişliğinde saçın 

elektriklenmesini ve kopmasını önleyen plakalar
- Gösterge ışığı 
- 360°C dönen, asma halkalı güç kablosu
- Koruyucu kapak
- Kablo boyu: 1,8 m

ESTELLE 
SAÇ MAŞASI

- 50W güç
- Tourmaline kaplı 25mm genişliğinde 

saçın elektriklenmesini ve yıpranmasını 
önleyen plakalar

- Maşa kullanıma hazır olduğunda kırmızı 
kauçuk halka beyaza döner

- Kullanıma hazır uyarı ışığı 
- Gösterge ışığı
- 360°C dönen, asma halkalı güç kablosu
- Kablo boyu: 1,8 m

wag maşa başlığı ile
mükemmel su dalgası

İsteğe Bağlı Aksesuar
wag maşa başlığı Seyahat 

Çantası
HEDİYE
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beyaz/rose krom

1 peşin 9 taksit: 45,20 TL

Toplam: 452,00 TL

1 peşin 9 taksit: 19,90 TL

Toplam: 199,00 TL

1 peşin 9 taksit: 16,40 TL

Toplam: 164,00 TL

1 peşin 9 taksit: 18,60 TL

Toplam: 186,00 TL
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LYRIC SONG
SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

- AC 38-42 W
- Keratin katkılı turmalin ve seramik kaplama plakalar 
- Isı göstergeli LED ekran
- 150°C-230°C arasında 5 kademeli sıcaklık ayarı
- Plaka kilitleme özelliği
- 60 dakika sonra otomatik kapanma 
- 360° dönebilen kablo
- Hızlı ısınma özelliği
- 2 metre kablo boyu ile rahat kullanım

LYRIC POEM
SAÇ MAŞASI

- 25 mm çapında saçın elektriklenmesi ve yıpranmasını 
önleyen keratin katkılı Turmalin ve seramik kaplı maşa

- Sıcaklık göstergeli LED ekran
- 120°C - 200°C arasında 5 kademeli sıcaklık ayarı
- 60 dakika sonra otomatik kapanma 
- 360° dönebilen kablo
- Hızlı ısınma özelliği
- 2 metre kablo boyu ile rahat kullanım

LYRIC VOICE
INFRARED VE ION ÖZELLİKLİ SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

- AC - 55-60 W
- Keratin katkılı turmalin ve seramik kaplama plakalar 
- Kalıcı düz saçlar için Infrared teknolojisi
- Elektriklenmeyi önleyen Ion teknolojisi
- Isı göstergeli LED ekran
- 100°C-230°C arasında 14 kademeli ısı ayarı 
- Plaka kilitleme özelliği
- 60 dakika sonra otomatik kapanma 
- 360° dönebilen kablo
- Hızlı ısınma özelliği
- 2 metre kablo boyu ile rahat kullanım

Keratin katkılı 
seramik plaka   

Infrared 
fonksiyonu

Ion
fonksiyonu

Otomatik 
kapanma

60 min

 14 kademeli 
sıcaklık ayarı

100ºC-230ºC

Keratin katkılı 
seramik plaka   

20 mm plaka 
genişliği

Hızlı 
ısınma

Otomatik 
kapanma

60 min

 5 kademeli 
sıcaklık ayarı

150ºC-230ºC

Keratin katkılı 
seramik plaka   

25 mm 
maşa

Hızlı 
ısınma

Otomatik 
kapanma

60 min

 5 kademeli 
sıcaklık ayarı

120ºC-200ºC
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Voice

Song

Poem

1 peşin 9 taksit: 50,00 TL

Toplam: 500,00 TL

1 peşin 9 taksit: 32,00 TL

Toplam: 320,00 TL

1 peşin 9 taksit: 34,60 TL

Toplam: 346,00 TL
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2 
ad

et 
(ince ve kalın) törpü başlığı

Ürün kutusu içerisinde biri ana gövdeye takılı diğeri 
kutu içinde olmakla birlikte  

2 adet törpü başlığı

CR55
AYAK VE TOPUK TÖRPÜSÜ

- Yumuşak ve pürüzsüz bir cilt için idealdir 
- Kilitli açma/kapama düğmesi ile güvenli kullanım
- 2 adet ince ve kalın törpü başlığı 
- Temizleme fırçası 
- 3 adet AAA pil ile çalışma imkanı

2 
ad

et 
(ince ve kalın) törpü başlığı

Ürün kutusu içerisinde biri ana gövdeye 
takılı diğeri kutu içinde olmakla birlikte  

2 adet törpü başlığı

Yumuşak ve pürüzsüz ayaklar için 

CR99 
AYAK VE TOPUK TÖRPÜSÜ

- Yumuşak ve pürüzsüz bir cilt için idealdir 
- Kilitli açma/kapama düğmesi ile güvenli kullanım
- Kullanım kolaylığı için parlak LED ışık 
- İnce ve kalın törpü başlıkları 
- Temizleme fırçası 
- Koruyucu kapak 
- 2 adet AAA pil ile çalışma imkanı

1 peşin 9 taksit: 20,00 TL

Toplam: 200,00 TL

1 peşin 9 taksit: 38,60 TL

Toplam: 386,00 TL
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ULTIMO
SAÇ / SAKAL KESME VE  
ŞEKİLLENDİRME CİHAZI

- Özel paslanmaz çelik kesici ünite ile kolay kullanım
- 1 mm aralıklar ile 1-20 mm arasında kesme uzunluğu
- Kablolu ve kablosuz kullanabilme
- 60 dakikaya kadar kablosuz kullanabilme
- Şarj güç göstergesi ışığı
- Şarj süresi: 10 saat
- Motor: DC 3.6 V 

 
Aksesuarlar: 

- Temizleme fırçası
- Bakım yağı
- Şarj kablosu
- Berber tarağı kullanabilme

IYENİ Ü
RÜN

KABLOSUZ KULLANIM

60 dk

PASLANMAZ ÇELİK 
BIÇAKLAR

KESME UZUNLUĞU

1-11 11-20

EXECUTE 2 BLADE
15’İ BİR ARADA YIKANABİLİR  
ERKEK BAKIM KİTİ

- Paslanmaz çelik çift kesici bıçak (makas etkili) ile 
kolay kullanım

- 6 Farklı kesici başlık: 
- Ekstra geniş saç kesme başlığı
- Sakal kesme başlığı 
- Vücut tıraş başlığı (silikon koruyuculu)
- Kulak burun kılı temizleme başlığı 
- Yüz tıraş başlığı 
- Hassas detay başlığı 
- 4 mm, 6 mm, 12 mm, 16 mm olmak üzere 4 farklı 

saç kesme tarağı 
- 1 mm, 2 mm ve 3-7 mm olmak üzere 3 farklı sakal 

kesme tarağı
- Sağ ve sol olmak üzere 2 farklı favori şekillendirme 

tarağı
- Berber tarağı 
- Temizleme fırçası 
- Bakım yağı
- Islak ya da kuru kullanabilme kolaylığı 
- 60 dakikaya kadar kablosuz kullanabilme imkanı
- Lityum-Ion pil 500 mAh
- Motor voltaj: DC 3.2 V
- Mıknatıslı şarj soketi ile hızlı şarj-2 saat-
- LED ışıklı şarj göstergesi
- Yıkanabilir - IPX5
- Usb girişli şarj kablosu
- Darbeye dayanıklı PU seyahat çantası

IYENİ Ü
RÜN

4mm - 6mm - 12mm - 16MM OLMAK ÜZERE 4 FARKLI SAÇ KESME TARAĞI 

1mm - 2mm ve 3-7mm OLMAK ÜZERE 
3 FARKLI SAKAL KESME TARAĞI

SAĞ VE SOL OLMAK ÜZERE 2 FARKLI 
FAVORİ ŞEKİLLENDİRME TARAĞI

VÜCUT TIRAŞ BAŞLIĞI 
(SİLİKON KORUYUCULU)

HASSAS DETAY 
BAŞLIĞI 

EKSTRA GENİŞ SAÇ 
KESME BAŞLIĞI

KULAK BURUN KILI 
TEMİZLEME BAŞLIĞI

YÜZ TIRAŞ 
BAŞLIĞI 

SAKAL KESME VE 
ŞEKİLLENDİRME BAŞLIĞI

YIKANABİLİR BIÇAKLAR

LITHIUM-ION

500mAh

MAKAS ETKİSİ

KABLOSUZ KULLANIM

60 min

Mıknatıslı şarj soketi ile 
hızlı şarj

Paslanmaz çelik 
çift kesici bıçak
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antrasit

Darbeye dayanıklı PU 
seyahat çantası

1 peşin 9 taksit: 49,90 TL

Toplam: 499,00 TL

1 peşin 9 taksit: 18,90 TL

Toplam: 189,00 TL
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ULTRACARE
YIKANABİLİR ERKEK BAKIM KİTİ

- Paslanmaz çelik kesici bıçaklar ile kolay kullanım
- 6 farklı kesici başlık:   

Saç kesme başlığı  / Vücut tıraş başlığı / Kulak 
burun kılı temizleme başlığı / Favori & ense kılı 
kesme başlığı / Yüz tıraş başlığı / Hassas detay 
başlığı 

- Vücut tıraş tarağı (1,5/2,5/3,5 mm)
- Çift yönlü saç kesme tarağı  

(3 mm/6mm ve 9 mm/12 mm)
- 3 boy ayarlı favori kesme başlık tarağı
- Islak ya da kuru saçta  

kullanabilme kolaylığı 
- Yıkanabilir kesici başlıklar
- İnceltme aparatı 
- 45 dakikaya kadar kablosuz  

kullanabilme

Kulak burun kılı 
temizleme başlığı 

Saç kesme başlığıYüz tıraş başlığı 

Vücut tıraş başlığı Favori & ense kılı 
kesme başlığı

Hassas detay 
başlığı

6 farklı kesici başlık

Ultracare, 
6 farklı kesici başlığı ve 
6 farklı tarak aparatıyla
çok yönlü erkek bakım kiti

Yıkanabilir! 

Kendine özen gösteren 
erkekler için tasarlandı

1 peşin 9 taksit: 32,90 TL

Toplam: 329,00 TL
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STUBBY
SAKAL ŞEKİLLENDİRME CİHAZI

- Paslanmaz çelik kesici bıçaklar ile kolay kullanım
- Çıkarılabilir başlık 
- Yıkanabilir kesici başlıklar
- 35-40 dakikaya kadar kablosuz kullanabilme
- DC 1.2 V motor
- Şarj güç göstergesi ışığı 
- Pil kapasitesi: NI-MH 600 mAh x 1 
- Bakım yağı
- Saklama standı, temizleme fırçası
- Şarj süresi: 8 - 10 saat
- Şarj kablosu 

Yıkanabilir! 

BOSSY DİJİTAL
SAÇ KESME MAKİNESİ 

- Titanyum kaplı sabit bıçak ve seramik hareketli bıçak ile kolay kullanım
- 5 farklı uzunlukta ayarlanabilir hareketli bıçak (0.5/1.0/1.5/2.0/2.5 mm) 
- 6 farklı uzunlukta kesme tarağı (4-6 mm, 7-9 mm, 10-12 mm, 16-18 mm, 

22-24 mm, 28-30 mm) 
- 1 Adet ince taraklı bıçak başlığı
- Yıkanabilir kesici başlıklar
- 60 dakikaya kadar kablosuz kullanabilme
- 90 dakika şarj süresi
- Alçak gerilim alarmlı şarj göstergesi için dijital ekran
- Li-ion pil
- Bakım yağı
- Saklama standı, temizleme fırçası
- Şarj adaptörü
- 1.8 metre adaptör kablosu

ULTRACARE PRO ALL IN ONE
ERKEK BAKIM KİTİ

- Paslanmaz çelik kesici bıçaklar ile kolay kullanım
- 6 farklı kesici başlık: Saç kesme başlığı, Vücut tıraş başlığı, Kulak burun kılı 

temizleme başlığı, Favori & ense kılı kesme başlığı, Yüz tıraş başlığı, Hassas 
detay başlığı 

- 4 boy ayarlı favori kesme başlık tarağı (3 mm-6 mm)
- 5 boy ayarlı saç kesme başlık tarağı (3 mm-9 mm, 10,5 mm-16,5 mm) 
- 3 boy ayarlı vücut tıraş başlığı tarağı
- Islak ya da kuru saçta kullanabilme kolaylığı 
- Yıkanabilir kesici başlıklar
- 60 dakikaya kadar kablosuz kullanabilme
- Lityum pil 
- İnceltme aparatı 
- Berber tarağı
- Bakım yağı
- Saklama standı, temizleme fırçası
- Şarj adaptörü

Yıkanabilir! 

3-TOUCH
KULAK & BURUN KILI TEMİZLEME, KAŞ VE 
FAVORİ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI

- Paslanmaz çelik bıçaklar
- 3 farklı başlık 
- Burun, kulak kılları için yaralanmayı önleyen güvenli başlık 
- Favori, sakal, ense ve boyun kılları kesme ve şekillendirme başlığı
- Kaş kesme ve şekillendirme başlığı 
- Yıkanabilir başlıklar
- Sessiz çalışma
- Temizleme fırçası
- 1 adet AA pil ile çalışabilme (pil dahildir) 
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antrasit/krom

1 peşin 9 taksit: 16,40 TL

Toplam: 164,00 TL

1 peşin 9 taksit: 29,90 TL

Toplam: 299,00 TL

1 peşin 9 taksit: 12,00 TL

Toplam: 120,00 TL

1 peşin 9 taksit: 36,20 TL

Toplam: 362,00 TL
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HERCULES
CAM VÜCUT ANALİZ BASKÜLÜ

- Max. 150 kg kapasite
- 100 g hassasiyet
- 12 hafızalı
- LCD ekran
- Vücut yağ, kas, su ve kemik oranı ölçümü
- Günlük gereken kalori miktarı ölçümü
- Otomatik start
- Dokunmatik tuşlar
- 6 mm’lik cam taban

SUN
VÜCUT ANALIZ BASKÜLÜ

- Bluetooth 4.0 özelliği
- Max. 180kg/400lb/28 stone kapasite
- Vücut yağ, kas ve kemik oranı ölçümü
- Günlük gereken kalori miktarı ölçümü
- 100g hassasiyet
- Çoklu hafızalı
- LCD ekran
- Otomatik start
- Dokunmatik tuşlar
- 6 mm’lik cam taban

Bluetooth
iOS ve Android

Google Play
Android 4.3 ve sonrası

App Store
iOS 7.O ve sonrası

‘‘SenssunHealth’’ uygulaması ile 
vücut yağ, kemik ve kas oranı 

takibi çok daha kolay.

NORA
DİJİTAL CAM BASKÜL

- Şık tasarımlı cam baskül
- Hassas ölçüm teknolojisi
- 6 mm kalınlığında cam yüzey
- LCD ekran
- 180 kg kapasite
- 100 gr hassasiyet
- Otomatik açma ve kapanma özelliği
- Zayıf batarya ve fazla yükleme uyarısı
- 2 adet CR2032 pil ile çalışabilme  

(pil dahildir)

MASSFIT
DİJİTAL CAM VÜCUT ANALİZ BASKÜLÜ

- Max. 180 kg kapasite
- 100 g hassasiyet
- 10 kullanıcı hafızalı
- Vücut yağ, kas ve kemik oranı ölçümü
- Günlük gereken kalori miktarı ölçümü
- BMI (Vücut Kitle İndeks) ölçümü
- LCD ekran
- Dokunmatik tuşlar
- 6 mm’lik cam taban
- Otomatik çalışma / kapanma 
- Ağırlık birimleri: kg, lb, st
- Aşırı yük göstergesi
- Düşük pil göstergesi

No
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al 
    

Overweight    Obese        Morbidly 

            Obese               

18
.5

-2
4.9

   2
5-29.9    30-39.9      > 40  

BODY MASS
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1 peşin 9 taksit: 20,40 TL

Toplam: 204,00 TL

1 peşin 9 taksit: 36,10 TL

Toplam: 361,00 TL

1 peşin 9 taksit: 15,30 TL

Toplam: 153,00 TL

1 peşin 9 taksit: 19,90 TL

Toplam: 199,00 TL
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45 derece yanlara, 45 derece aşağı 
yukarı panjur salınımıyla 3 boyutlu ısı 

yayılımına olanak sağlar.

Otomatik elektronik 
termostat ile konforu 

korur ve az enerji kullanır.

Salınım fonksiyonu

HT 2000
SERAMİK KULE TİPİ ISITICI

- 2000 W 
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 3 ısıtma ayarı
- Turbo fonksiyonu
- Güç gösterge ışığı
- Aşırı ısınma korumalı
- Devrilme koruması
- Hızlı ısıtma
- Salınım fonksiyonu
- 1-9 saat arası zamanlayıcı fonksiyonu 
- Uzaktan kumanda

1 peşin 9 taksit: 99,70 TL

Toplam: 997,00 TL

HT 1600 MOTION
SERAMİK ISITICI

- 1600 W
- Seramik ısıtıcı plakalar
- 5 Kademeli ayarlanabilir ısı ayarı
- Ayarlanabilir zaman ayarı (1-7 saat)
- Aşırı ısınma koruma fonksiyonu 
- Devrilme sonrası devre kesici fonksiyon
- Save-smart eco ayarı 
- Sağa ve sola salınım fonksiyonu
- Aşağı ve yukarı panjur salınım fonksiyonu
- Led güç lambası
- Uzaktan kumanda

1 peşin 9 taksit: 157,50 TL

Toplam: 1.575,00 TL
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Elbise askılığı

HOBBY S
FANLI ISITICI

- 2000 W 
- 2 farklı ısı ayar kademesi: 1000/2000
- Fan 
- Ayarlanabilir termostat 
- 2 aşırı ısınma koruma devresi
- Kontrol lambası
- Yanmaz gövde
- Duvar ve ayak aparatı

WARMY TWIST
FANLI ISITICI

- 2000 W
- Güç gösterge ışığı
- 2 farklı ısı ayar kademesi
- Fan
- Ayarlanabilir termostat
- Aşırı ısınmaya karşı koruma özelliği
- Devrilmeye sonrası devre kesici fonksiyon
- Salınım özelliği
- Bu ürün yalnızca iyi izole edilmiş alanlarda 

veya nadir kullanıma uygundur

RH-12
HALOJENLİ YAĞLI RADYATÖR 

- 2000W + 800W = 2800W
- 12 dilim halojenli yağlı radyatör
- Halojen tüp
- Isı ayarlı termostat 
- Aşırı ısınma koruma fonksiyonu 
- Operasyon ışığı 
- Kolay manevra için 2 adet tekerlek 
- Çevre korumalı yağ
- Düşük ses seviyesi
- Devrilme sonrası devre kesici fonksiyon
- Kablo saklama yuvası 

RF-09 TURBO PLUS
YAĞLI RADYATÖR

- 800W/1200W/2000W/400W - 2400W
- 9 dilim yağlı radyatör
- Isı ayarlı termostat 
- Turbo fan
- Aşırı ısınma koruma fonksiyonu 
- Operasyon ışığı 
- Kolay manevra için 4 adet tekerlek 
- Çevre korumalı yağ
- Düşük ses seviyesi
- Devrilme sonrası devre kesici fonksiyon
- Elbise askılığı
- Nemlendirici 

75° salınım özelliği

Devrilmeye sonrası 
devre kesici fonksiyon
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1 peşin 9 taksit: 140,70 TL

Toplam: 1.407,00 TL
1 peşin 9 taksit: 117,80 TL

Toplam: 1.178,00 TL

1 peşin 9 taksit: 50,80 TL

Toplam: 508,00 TL

1 peşin 9 taksit: 59,90 TL

Toplam: 599,00 TL
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B

prestige I AC 9

626/2011

EER COP

A+

2,6kW

2,6EER

64dB

1.0kW/60 min*

2,6kW

3,0COP

0.9kW/60 min*

A

A+++

A++

A+

A

B
C
D

A+++

A++

A+

A

B
C
D

   ENERJİ · EHEPГИЯ · ENEPГEIA · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
* Минута · Perc · λεπτό

prestige I AC 12

626/2011

EER COP

A+

3,5kW

2,6EER

64dB

1.3kW/60 min*

3,3kW

3,0COP

1.1kW/60 min*

A

A+++

A++

A+

A

B
C
D

A+++

A++

A+

A

B
C
D

   ENERJİ · EHEPГИЯ · ENEPГEIA · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
* Минута · Perc · λεπτό

PRESTIGE AC 9
MOBİL KLİMA

- Ölçüler YxGxD 795x480x400 mm
- Ağırlık 35 kg
- Hava çıkış hortumu 1,6 m  
- Ses düzeyi < 64 dB (A)
- 3 havalandırma seviyesi
- Soğutma performansı maksimum: 1,0 kW
- Isıtma performansı maksimum: 0,87 kW
- Toplam güç tüketimi maksimum: 1,2 kW
- Isıtma kapasitesi 9000 BTU/h (2,6 kW)
- Soğutma kapasitesi: 9000 BTU/h (2,6 kW)
- 2 Adet naylon filtre
- Havalandırma fonksiyonu
- Soğutma fonksiyonu
- Zaman ayarlama fonksiyonu
- 4 Adet tekerlekler 

- Aksesuarlar:  
Uzaktan kumanda, pencere aksesuarı, 
pencere menfezi, kirli su borusu, duvar 
kapağı, ısı sensörü

PRESTIGE AC 12
MOBİL KLİMA

- Ölçüler YxGxD 795x480x400 mm
- Ağırlık 38 kg
- Hava çıkış hortumu 1,6 m  
- Ses düzeyi < 64 dB (A)
- 3 havalandırma seviyesi
- Soğutma performansı maksimum: 1,34 kW
- Isıtma performansı maksimum: 1,10 kW
- Toplam güç tüketimi maksimum: 1,6 kW
- Soğutma kapasitesi: 12000 BTU/h (3,5 kW)
- Isıtma kapasitesi: 11300 BTU/h (3,3 kW)
- 2 Adet naylon filtre
- Havalandırma fonksiyonu
- Soğutma fonksiyonu
- Zaman ayarlama fonksiyonu
- 4 Adet tekerlekler 

- Aksesuarlar:  
Uzaktan kumanda, pencere aksesuarı, 
pencere menfezi, kirli su borusu, duvar 
kapağı, ısı sensörü

2in
Isıtma 
Soğutma1

1 peşin 9 taksit: 590,60 TL

Toplam: 5.906,00 TL

1 peşin 9 taksit: 548,40 TL

Toplam: 5.484,00 TL
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EV KONFORU
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LUMINOSO SMART
AKILLI İYONİK HAVA TEMİZLEYİCİ

- 50 W
- İyon çıkışı: 3x106 / cm3

- UV spektrum: 254 nm±5, UVC
- Aktif oksijen çıkışı: ≤0.05ppm
- 80 m2’ye kadar (kapalı ortamda 3 saat çalıştırma sonucunda)
- Toz toplama oranı: %99.97               
- Hava hacmi: 5.6 m3 / min.
- 9 saat zaman ayarı
- Sessiz çalışma: 25 dB (uyku modu*)
- Güçlü filtreleme (0.1~0.3 mikron)
- Toz ve koku sensörleri ile otomatik hava kalitesi kontrolü
- BLDC motor
- Wi-Fi bağlantı
- Elektrostatik filtre
- İyon jeneratör
- Akıllı sensör
- LED gösterge paneli
- Dokunmatik ekran
- Uzaktan kumanda
- Geniş hava üfleme
- Kolay kontrol için 6 farklı çalışma modu

TÜM KONTROL 
PARMAKLARINIZIN UCUNDA

Wi-Fi DESTEKLİ  
SMART LIFE UYGULAMASI 
Ortamda bulunmadığınız 
zamanlarda hava temizleyicinizi 
uzaktan kontrol etmenizi ve 
izlemenizi sağlar.

Uzaktan Kumanda

GEÇİT YOK

parçacık boyutundan

0,1 μm
Hava yollarını korur√

İnce Toz
ALERJİ

Filtreleme performansı

99,97%
Alerjisi olanlar için uygundur√

KORUMASI

Yüksek performanslı BLDC motoru ve 6 filtre hava 
temizleme teknolojisi ile havayı temizler, istenmeyen 

kokuları, tozları ve alerjenleri hapsederek havanızı arındırır

Wi-Fi VE MOBİL UYGULAMA DESTEKLİ  
AKILLI İYONİK HAVA TEMİZLEYİCİ

IYENİ Ü
RÜN

1 peşin 9 taksit: 349,90 TL

Toplam: 3.499,00 TL
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IONIZER 
Ortama negatif ionlar yayan 
Ionizer ile havada bulunan ince 
tozlar, organizmalar, polenler, 
alerjenler ve zararlı maddeler 
arındırılarak temiz ve ferah bir 
yaşam ortamı sunar

0,3 mikrondan küçük toz ve partikülleri 
hapseden Elektro-Statik Filtre Teknolojisi

ESF
technology

ELEKTROSTATİK 
Yüksek voltaj ile manyetik bir 
alan oluşturan Elektrostatik Filtre, 
0,3 mikrondan küçük toz ve 
partikülleri hapseder

PM 2.5 GÖSTERGESİ 
İnsan saç telinin yaklaşık %3 
büyüklüğünde olan insan gözü 
ile görülemeyen ince partikülleri 
algılayan PM 2.5 Göstergesi

PLAZMA ALANI
Havada bulunan bakteriler, zararlı 
mikroorganizmalar ve virüsler 
Luminoso’nun üstün teknolojili filtre 
sisteminden geçerek etkisiz hale 
getirilirken TiO2 Filtre ile UV-C LED 
arasında oluşan “Plazma Alanı” nda 
yok ediliyor.  

GELİŞTİRİLMİŞ FİLTRE SİSTEMİ İLE
ÜSTÜN HAVA TEMİZLEME

SESSİZ
*25dB

I

Aktif Karbon FiltreElektrostatik Filtre 

Ön Filtre

H.E.P.A. Filtre 

TiO2 Filtre UV-C LED ışığı
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VIGOR PLUS
İYONİK HAVA TEMİZLEYİCİ

- 80 W
- İyon çıkışı ≥ 2x106 cm3

- Negatif iyon yayma özelliği
- UV spektrum ≥ 20 µw/cm2 (10 cm mesafeden) 
- Aktif oksijen çıkışı ≤ 0.05 ppm
- 70 m2’lik kullanım alanı
- Toz ve koku sensörleri ile otomatik hava kalitesi 

kontrolü
- Kolay temizlenir plazma toz toplayıcısı
- Kolay kontrol için 5 farklı çalışma modu
- Filtreler:  

Ön filtre, Elektrostatik filtre, H.E.P.A. filtre, Aktif 
karbon filtre, TiO2 filtre, UV lamba

Uzaktan 
Kumanda

Çoklu Hava Temizleme Sistemi

ESF
technology

Otomatik Ortam Hava Algılama Sistemi 

Fakir Vigor Plus. Mikro Air Vakum UV sistemi ve özel çoklu filtre desteği ile bulunduğu ortamın havasını analiz 
ederek tüm zararlı organizmaları ve hoş olmayan kokuları yok eder. Temiz hava stres hormonlarınızı düşürür, 
kalp ve akciğer hastalıkları risklerini azaltır, serotonin ve endorfin hormonları salgılamanıza yardımcı olarak 

mutluluk verir. Astım ve alerjik hastalıklara karşı direncinizi arttırır.

Evinizin salonunda tertemiz bir orman havası için Fakir Vigor Plus sizlerle.

5 FİLTRELİ İYONİK HAVA TEMİZLEYİCİ
MİKRO AİR UV SİSTEM

1 peşin 9 taksit: 302,40 TL

Toplam: 3.024,00 TL
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VITA
İYONİK HAVA TEMİZLEYİCİ

- 45 W
- İyon çıkışı ≥ 1 x 105cm3

- Aktif oksijen çıkışı ≤ 0.05 ppm
- 25 m2’lik kullanım alanı
- Kolay temizlenir plazma toz toplayıcısı
- Çoklu hava giriş ızgaraları
- H.E.P.A. filtre
- Güçlü filtreleme (0.1~0.3 mikron)
- Mikro organizmaların oluşmasını engelleme özelliği
- UV özelliği
- Zamanlayıcı fonksiyonu ESF

technology

Negatif İyon Yayma Özelliği

Fakir Vita, İyonik Hava Temizleme Sistemi ve özel çoklu filtre desteği ile bulunduğu ortamın havasını analiz ederek 
 tüm zararlı organizmaları ve hoş olmayan kokuları yok eder. Temiz hava stres hormonlarınızı düşürür, kalp ve akciğer 

hastalıkları risklerini azaltır, serotonin ve endorfin hormonları salgılamanıza yardımcı olarak mutluluk verir.

Astım ve alerjik hastalıklara karşı direncinizi arttırır. 

Evinizin salonunda tertemiz bir orman havası için Fakir Vita sizlerle.

NEGATİF İYONLARIN POZİTİF ETKİSİ

Bakteri       Sigara       Polen       Toz    Toz Böceği    Küf Evcil Hayvan Kimyasal Yağlar Vücut Kokusu

1 peşin 9 taksit: 131,90 TL

Toplam: 1.319,00 TL
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DRYWELL
NEM ALMA CİHAZI

- 345 W - 400 W
- Nem alma kapasitesi 20 L/gün
- Hava sirkülasyon hacmi:  

L:115±10% m³/h H:140±10% m³/h
- Kompresör tipi: QX65H
- R134A refrigerant
- 3,8 L üst hazne kapasitesi 
- Dahili sıcaklık sensörü
- Otomatik fanlı buz çözme 
- LCD dijital ekran
- Ön filtre ile toz ve kirliliğe yol açan  

partikülleri temizler
- Ekranda oda sıcaklığını ve nem miktarını gösterir
- İki kademeli fan hız ayarı
- Nem ayarı: 40-80%, 5% aralıklı
- Opsiyonel su tahliye bağlantısı

Ortamdaki nem oranını tespit eder ve ideal nem oranını düzenler.
İç mekanlardaki hava kalitesini arttırır.

Binalarda yıllarca birikmiş olan nemi yok eder. 

20 L KAPASİTELİ 
SMART CONTROL NEM ALMA CİHAZI

Dahili Nem 
Sensörü

Dahili Sıcaklık 
Sensörü

Akıllı Hava 
Sensörü

1 peşin 9 taksit: 462,20 TL

Toplam: 4.622,00 TL
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AIRWELL
ULTRASONİK HAVA NEMLENDİRİCİ

- 30 W
- Soğuk buhar üreterek havayı nemlendirme ve 

tazeleme özelliği
- 4 L su kapasitesi
- 3 kademeli buhar ayarı
- Max. 300 ml/saat soğuk buhar üretimi
- LED ekran
- Zaman ayarı (12 saat)
- Su azaldığında otomatik kapanma
- Mavi led gece ışığı
- Uzaktan kumanda 
- Sessiz çalışma
- Alttan ya da üstten dolum seçeneği
- Ayarlanabilen buhar yönü
- Çalışma anında üstten dolum özelliği

UZAKTAN
KUMANDA

4 LİTRE
SU KAPASİTESİ

ÜSTTEN ve ALTTAN
SU DOLDURMA

ZAMAN AYARI
(12 SAAT)

300 ml/saat
BUHAR ÜRETİMİ

SERAMİK
FİLTRE

m2

25-35 m2

KULLANIM ALANI

Kalorifer, klima ve elektrikli sobaların
yok ettiği nemi geri verin!

ULTRASONİK HAVA NEMLENDİRİCİ

1 peşin 9 taksit: 109,90 TL

Toplam: 1.099,00 TL
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ÜCRETSİZ 
MONTAJ
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ÜCRETSİZ 
MONTAJ

LAGOON
ELEKTRİKLİ ŞOFBEN

- 220 V normal şehir elektriği ile çalışır
- 220 V güç : 1. kademe 3000 W 

 2. kademe 4000 W 
 3. kademe 7000 W

- Normal şehir suyu tazyiki ile çalışır
- Otomatiktir, su açılmadan ya da yeterli miktar su gelmeden çalışmaz
- Su basıncı düşünce otomatik olarak kapanır
- Plastik gövde ve su tesisatıyla ikinci bir emniyet sağlanmıştır
- Elektrik kaçağı tehlikesi yoktur

SWAN
ELEKTRİKLİ ŞOFBEN

- 220 V normal şehir elektriği ile çalışır
- 220 V güç : 1. kademe 3000 W 

 2. kademe 4500 W 
 3. kademe 7500 W

- Normal şehir suyu tazyiki ile çalışır
- Otomatiktir, su açılmadan ya da yeterli miktar su gelmeden çalışmaz
- Su basıncı düşünce otomatik olarak kapanır
- Plastik gövde ve su tesisatıyla ikinci bir emniyet sağlanmıştır
- Elektrik kaçağı tehlikesi yoktur
- Montaj dahil değildir

ÜCRETSİZ 
MONTAJ

CALENTA
ELEKTRİKLİ ŞOFBEN

- 220 V normal şehir elektriği ile çalışır
- 220 V güç :  1. kademe 3000 W 

 2. kademe 4500 W 
 3. kademe 7500 W

- Normal şehir suyu tazyiki ile çalışır
- Otomatiktir, su açılmadan ya da yeterli miktar su gelmeden çalışmaz
- Su basıncı düşünce otomatik olarak kapanır
- Plastik gövde ve su tesisatıyla ikinci bir emniyet sağlanmıştır
- Elektrik kaçağı tehlikesi yoktur

DEVITA
ELEKTRİKLİ ŞOFBEN

-  220 V normal şehir elektrigi ile çalışır
-  220 V güç :  1. kademe 3000 W 

 2. kademe 4500 W 
 3. kademe 7500 W

-  Normal şehir suyu tazyiki ile çalışır
-  Otomatiktir, su açılmadan ya da yeterli miktar su gelmeden çalışmaz
-  Su basıncı düşünce otomatik olarak kapanır
-  Plastik gövde ve su tesisatıyla ikinci bir emniyet sağlanmıştır
-  Kesinlikle elektrik kaçağı tehlikesi yoktur

1 peşin 9 taksit: 48,40 TL

Toplam: 484,00 TL

1 peşin 9 taksit: 64,10 TL

Toplam: 641,00 TL

1 peşin 9 taksit: 60,60 TL

Toplam: 606,00 TL

1 peşin 9 taksit: 60,60 TL

Toplam: 606,00 TL
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TB01-TURBO FIRÇA
ELEKTRİK SÜPÜRGE FIRÇASI

- Fırçalama ve vakumlama bir arada
- Derin temizlik için dönen güçlü fırça

TOZ SENSÖRÜ APARATI

- Sadece aşağıda belirtilen elektrikli 
süpürgelerin borusu ucunda kullanıma 
uygundur:

 TİP A
- S 200 
- S 220
- S 250
- S 350 Öko Power 
- SC Öko Power 
- SC 190 
- SC 210 
 
TİP B

- Prestige Duo ve Uno
- Aquawelt
- HygienMax 
- Twist 
- Ares 
- Clarris 
 
 

TİP C
- Prestige 1800
- Prestige 1900
- Prestige 2000 
- Prestige TS 2000
- Prestige TS 2400
- 2100
- Öko Power 2200 
 
TİP D

- E 240 
- Viper Turbo 
- Eagle
- CL 220 
- Granada 
- Garcia
- Hans
- Granada Delux 

TİP E
- C 200 
- C 220 
- C 240 
 
TİP F

- Nitro 
- Wien
- Theo 
 
TİP G

- Emotion 2200 
- Emotion 2400 
- A230 
- Redvac
- A 200 
- A 160 
 

TİP H
- C 170 
- E 200 
 
TİP I

- 2300 Elektro 
 
TİP M

- Pretty
- BS 120 
 
TİP N

- Whisper 

Elektrikli süpürgenize uygun torba modelleri için ayrıntılı bilgiyi 
Fakir Müşteri Hizmetleri’nden öğrenebilirsiniz.

S.M.S. TOZ TORBASI  
(5’li paket) Aşağıda belirtilen süpürge modelleri için uygundur. 

- S 350 Öko Power
- SC Öko Power
- SC 210
- SC 190

Aşağıdaki süpürge modellerine uygundur: 

- Prestige Duo
- Prestige Uno
- Hygienmax
- Prestige 1800 
- Prestige 1900 
- Prestige 2000 
- Prestige   
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CR99 ikili yedek törpü başlığı
AYAK VE TOPUK TÖRPÜSÜ BAŞLIĞI

- 2 adet (ince ve kalın) törpü başlığı

CR55 ikili yedek törpü başlığı
AYAK VE TOPUK TÖRPÜSÜ BAŞLIĞI

- 2 adet (ince ve kalın) törpü başlığı

1 peşin 9 taksit: 10,00 TL

Toplam: 100,00 TL

1 peşin 9 taksit: 17,70 TL

Toplam: 177,00 TL

1 peşin 9 taksit: 61,60 TL

Toplam: 616,00 TL

1 peşin 9 taksit: 5,95 TL

Toplam: 59,50 TL

1 peşin 9 taksit: 4,95 TL

Toplam: 49,50 TL
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www.fakir.com.tr /FakirEvAletleri

İSTANBUL  (212) 249 70 69
ANKARA  (312) 285 07 20
İZMİR  (232) 422 50 24 

• Fiyatlarımız 1 Ekim 2020’den itibaren bir sonraki fiyat listesi yayınlanıncaya kadar geçerli olup, üretim ve stok 
imkanları ile sınırlıdır. • Fiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. • Fiyatlarımıza KDV dahildir. • Fakir 
Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. ürünlerinde renk, görünüm ve fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. 
• Kampanyamız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 25.05.1994 tarihli 21940 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
hükümlere uygundur. • Firmamız baskı ve yazım hatalardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Çırpma, yoğurma ve karıştırma aparatlarıyla 
misafirler çoğaldığında Retroplex yanınızda!

800 W Motor Gücü / 8 Farklı Hız Ayarı / Sıçramalara Karşı Koruma Kapağı 
/ 5.2 Litre Paslanmaz Çelik Karıştırma Kabı / Kaymayı Önleyen Silikon 

Vantuzlar / Eliptik Karıştırma / Asansör Mandalı
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Retroplex 
Mutfak Robotu


