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(*) Eίδος που δεν είναι ετοιμοπαράδοτο
Not in stock. Available upon request.

Μηχανές φίλτρου / Quick filtering machines
OI MHXANEΣ ΦIΛTPOY
ΔIATIΘENTAI
KAI ΓIA KAPABIA (400 V)
QUICK FILTERING
MACHINES
ALSO AVAILABLE
RATED POWER 400 V

«TH-10»
Filter coffee machine
code περιγραφή / description

€

Μηχανή φίλτρου «Mondo-2»
Filter coffee machine
code περιγραφή / description

€

660104 Mηχανή φίλτρου, σκούρο γκρι
Filter coffee machine, dark grey
TH-10 457,55

660101 Mηχανή φίλτρου, σκούρο γκρι
Filter coffee machine
dark grey
MONDO-2 500,85

Xωρητικότητα / Holding capacity: 2,2 L
Παραγωγή/ώρα / Throughput/hour: 18 L (144 cups)
Xρόνος παρασκευής / Brewing time: 2,2 L / 7 min
Iσχύς / Power: 2.015 W, 230 V, 50/60 Hz
Διαστάσεις / Dimensions: 21,5χ35,5χ56 cm
Xωρίς μόνιμη σύνδεση παροχής νερού
Without connection for mains water supply

Kανάτες / Decanters: 2 (24 φλιτζάνια/cups)
Θερμαινόμενες εστίες / Hot plates: 2
Παραγωγή/ώρα / Throughput/hour: 18 L (144 cups)
Xρόνος παρασκευής: 1 κανάτα ανά 5 λεπτά
Brewing time: 1 decanter/5 minutes
Iσχύς / Power: 2.145 W, 230 V, 50/60 Hz
Διαστάσεις / Dimensions: 21,5χ35,5χ62 cm
Xωρίς μόνιμη σύνδεση παροχής νερού
Without connection for mains water supply

Μηχανή φίλτρου «Mondo-2»
Filter coffee machine
code περιγραφή / description

660115 Mηχανή φίλτρου, μπορντώ
Filter coffee machine
burgundy
MONDO-2

€

500,85

Kανάτες / Decanters: 2 (24 φλιτζάνια/cups)
Θερμαινόμενες εστίες / Hot plates: 2
Παραγωγή/ώρα / Throughput/hour: 18 L (144 cups)
Xρόνος παρασκευής: 1 κανάτα ανά 5 λεπτά
Brewing time: 1 decanter/5 minutes
Iσχύς / Power: 2.145 W, 230 V, 50/60 Hz
Διαστάσεις / Dimensions: 21,5χ35,5χ62 cm
Xωρίς μόνιμη σύνδεση παροχής νερού
Without connection for mains water supply

Κανάτες θερμός για «TH-10»
Airpot for «TH-10»
code περιγραφή / description

€

660303 Με αντλία, εσωτερικό inox
Airpot with pump-action &
stainless steel inner bowl
«FURENTO»
2,2 L

97,23

660301 Με αντλία, γυάλινο εσωτερικό
Airpot with pump-action &
glass inner bowl
2,2 L
89,25
660401 Airpot Station

Κανάτες

112,35

Decanters

code περιγραφή / description

660310 Kανάτα ανοξείδωτη
inox decanter
1,7 L
660603 Kανάτα γυάλινη με καπάκι
Glass decanter with lid
1,7 L

Μηχανή φίλτρου «Novo-2»
Filter coffee machine
code περιγραφή / description

€

Μηχανή φίλτρου «Matic-3»
Filter coffee machine
code περιγραφή / description

€

660103 Mηχανή φίλτρου, σκούρο γκρι
Filter coffee machine, dark grey
NOVO-2 345,00

*660102 Mηχανή φίλτρου, σκούρο γκρι
Filter coffee machine, dark grey
MATIC-3 765,45

Kανάτες / Decanters: 1 (12 φλιτζάνια/cups)
Θερμαινόμενες εστίες / Hot plates: 2
Παραγωγή/ώρα / Throughput/hour: 18 L (144 cups)
Xρόνος παρασκευής: 1 κανάτα ανά 5 λεπτά
Brewing time: 1 decanter/5 minutes
Iσχύς / Power: 2.115 W, 220 V, 50/60 Hz
Διαστάσεις / Dimensions: 20,5χ34χ43 cm
Xωρίς μόνιμη σύνδεση παροχής νερού
Without connection for mains water supply

Kανάτες / Decanters: 3 (36 φλιτζάνια/cups)
Θερμαινόμενες εστίες / Hot plates: 3
Παραγωγή/ώρα / Throughput/hour: 15 L (120 cups)
Xρόνος παρασκευής: 1 κανάτα ανά 6 λεπτά
Brewing time: 1 decanter/6 minutes
Iσχύς / Power: 2.110 W, 230 V, 50/60 Hz
Διαστάσεις / Dimensions: 21,5χ35,3χ62 cm
Μόνιμη σύνδεση παροχής νερού
With connection for mains water supply

Εξαρτήματα

€

Accessories

code περιγραφή / description

€

29,38

660501 Φίλτρα (συσκ. 1.000 τμχ.)
Filter cups (pack. 1000 pcs)

16,16

660703 Συσκ. 60 (4χ15) φακέλων αφαλάτωσης
15 sachets descailing product
57,12

18,51

Θερμαινόμενες εστίες
Hot plates for decanters
code περιγραφή / description

660201 2 κανατών / for 2 decanters

€

187,95
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Μηχανές φίλτρου / Quick filtering machines
Lines «B» & «BHW»
OI MHXANEΣ ΦIΛTPOYΔIATIΘENTAI KAI ΓIA KAPABIA (400 V) / QUICK FILTERING MACHINES ALSO AVAILABLE RATED POWER 400 V
περιγραφή
code description

κάδοι
cont.

χωρητικότητα
capacity

παραγωγή/ώρα
throughput/hour

ισχύς θερμ. νερού
rated power water temp.

διαστ. (cm) σύνδ. νερού
dim. (cm) water supply

€

10 L (80 cups.) 30 L (240 cups) 3.000 W, 230 V

97° C

63,5x44x80

3/4 BSP 2.793,00

*660105 «B10»

2χ10 L 20 L (160 cups) 60 L (480 cups) 6.000 W, 400 V

97° C

96x 51x84

3/4 BSP 3.518,00

*660123 «B20»

2χ20 L 40 L (320 cups) 90 L (720 cups) 9.000 W, 400 V

97° C

117x60x95

3/4 BSP 4.400,00

10 L (80 cups) 30 L (240 cups) 3.000 W, 230 V

97° C

63,5x44x80

3/4 BSP 3.880,00

*660106 «B5»

2χ5 L

*660119 «B5 HW»

2χ5 L

*660114 «B10 HW» 2χ10 L 20 L (160 cups) 60 L (480 cups) 6.000 W, 400 V

97° C

96x51x84

3/4 BSP 4.195,00

*660124 «B20 HW» 2χ20 L 40 L (320 cups) 90 L (720 cups) 9.000 W, 400 V

97° C

117x60x95

3/4 BSP 5.140,00

Oι μηχανές με παροχή καυτού νερού BHW (B5 HW, B10 HW, B20
HW) παρέχουν 20 L ζεστό νερό
την ώρα.
Round filtering machines with hot
water mechanism BHW
(B5 HW, B10 HW, B20 HW) has a
capacity 20 L/hour of hot water.

Φίλτρο δίκος «B» & «BHW»
Filter cups
code περιγραφή / description

660510 Φίλτρο δίσκος «B5» 250T
Filter cups for baskets «B5»
250 pcs
660508 Φίλτρο δίσκος «B10» 250T
Filter cups for baskets «B10»
250 pcs
660504 Φίλτρο δίσκος «B20» 250T
Filter cups for baskets «B20»
250 pcs

€

Φίλτρο λεκάνη «B» & «BHW»
Flat filter
code περιγραφή / description

€

11,03

660506 Φίλτρο λεκάνη «B5» 250T
Flat filter paper B5
250 pcs

28,46

13,01

660507 Φίλτρο λεκάνη «B10» 250T
Flat filter paper B10
250 pcs

30,98

22,58

660509 Φίλτρο λεκάνη «B20»
250T / Flat filter paper B20
250 pcs

49,35

Καφετιέρα percolator
BONDIA
Coffee percolator
code περιγραφή / description

€

660188 Hλεκτρική καφετιέρα, 950 W
Coffee Percolator, (28x44 cm)
8,8 L
8.690.501.051 218,40
*660195 Hλεκτρική καφετιέρα, 1.500 W
Coffee Percolator, (33x51 cm)
15 L
8.691.101.051 247,80

Διανεμητές καφέ «VG»
Coffee containers
code περιγραφή / description

Βραστήρας γάλακτος/νερού
Heater machine

€

660153 5 L ισοθερμικός / insulated

534,45

660151 10 L ισοθερμικός / insulated

618,45

660149 20 L ισοθερμικός / insulated

829,50

code περιγραφή / description

Παραγωγή/ώρα / Throughput/hour: 20 L
Xρόνος παρασκευής: 1 κανάτα ανά 5 λεπτά
Brewing time: 1 decanter/5 minutes
Heating time: 10 L / 25 min
Iσχύς / Power: 3.280 W, 230 V, 50/60 Hz

*660157 40 L ισοθερμικός / insulated 1.246,00

Διανεμητές καφέ «VΗGΤ»
Coffee containers
code περιγραφή / description

€

*660148 5 L, ηλεκτρ. με θερμοστάτη
electrical heating thermostatically
controlled
712,95
*660147 10 L, ηλεκτρ. με θερμοστάτη
electrical heating thermostatically
controlled
827,40
*660145 20 L, ηλεκτρ. με θερμοστάτη
electrical heating thermostatically
controlled
1.152,00
*660146 40 L, ηλεκτρ. με θερμοστάτη
electrical heating thermostatically
controlled
1.544,00
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€

*660902 Bραστήρας γάλακτος/νερού
Hot water-milk heater machine
10 L
HM510 1.323,00

Διανεμητές καφέ «VΗG»
Coffee containers
code περιγραφή / description

€

660150 5 L, ηλεκτρικός
electrical heating

418,95

*660154 10 L, ηλεκτρικός
electrical heating

551,25

*660152 20 L, ηλεκτρικός
electrical heating

732,90

*660156 40 L, ηλεκτρικός
electrical heating

1.259,00

Βραστήρας γάλακτος/νερού
Heater machine
code περιγραφή / description

€

*660901 Bραστήρας γάλακτος/νερού
Hot water-milk heater machine
5L
HM505 934,50
Παραγωγή/ώρα / Throughput/hour: 14 L
Xρόνος παρασκευής: 1 κανάτα ανά 5 λεπτά
Brewing time: 1 decanter/5 minutes
Heating time: 5 L / 20 min
Iσχύς / Power: 2.186 W, 220 V, 50/60 Hz
Διαστάσεις / Dimensions: 82x209 cm

Επαγωγικές εστίες / Inductions units

Επαγωγική εστία
Induction unit
code

€

977130

BRIC 3000 1.075,00

Με εξωτερικό πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι και
ενσωματωμένη υαλοκεραμική επιφάνεια. Διπλό
πηνίο διαμέτρου 18 cm και 28 cm με δυνατότητα
αυτόματης επιλογής του κεντρικού πηνίου αλλά
και αυτόματη επιλογή ανάλογη με εκείνη του
σκεύους. Χρονοδιακόπτης 99 λεπτών με οπτικοακουστικό σήμα και δυνατότητα λειτουργίας
presetting. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνεται
φίλτρο που πλένεται.
Βάρος: 9,4Kg–10,8kg.
Διαστάσεις συσκευασίας: 49,5x62,5x14 cm.
Pressed stainless steel outer casing incorporating
vitroceramic top. Double generator coil 180mm &
280mm diameter with automatic selection depending on the pan diameter. Integrated 99 minutes timer with audio and visual alarm and power
shut down mode. Glass touch control panel having coil selector control (focus), manual power setting (+/-) with display, preset power setting and
timer control with display. Power supply: 210230V AC 50-60 Hz 140mm sector cable provided.
Washable filter delivered with the product.
Weight: 9.4kg-10.8kg packed in box suitable for
transportation 49,5x62,5x14 cm.

Επαγωγική εστία
Induction unit
code

977022

€

ARIC 2200

534,60

Επαγωγική εστία με εξωτερικό πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι, με ενσωματωμένη υαλοκεραμική
επιφάνεια. Πηνίο με διάμετρο 18 cm. Γυάλινη
οθόνη ελέγχου αφής, on-off πλήκτρο και δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνεται φίλτρο που πλένεται.
Βάρος: 6kg–7kg.
Διαστάσεις συσκευασίας: 37x40x11 cm.

Plancha

code

€

977236

BGIC 3600 2.864,00

Γκριλιέρα με εξωτερικό πλαίσιο από ανοξείδωτο
ατσάλι, με ενσωματωμένη θερμαινόμενη επιφάνεια από σύνθετο υλικό. Πηνίο με διάμετρο 28
cm. Γυάλινη οθόνη ελέγχου αφής με επιλογή
ρύθμισης ισχύος για λεπτό, προσεκτικό ή ισχυρό
μαγείρεμα. Βάρος 16kg–18kg. Διαστάσεις συσκευασίας: 49,5x61x31 cm.
Pressed stainless steel outer casing incorporating
heat surface in composite material. 280 mm diameter generator coil. Glass touch control panel
having preset power setting: fine cooking, respectful cooking, powerful cooking. Power supply: 210230V AC56-60Hz 140mm sector cable provided.
Weight: 16kg-18kg packed in a box suitable for
transportation 49,5x61x31 cm.

MORE ECONOMICAL • MORE PRECISE
MORE POWERFUL • SAFER
MORE COMFORTABLE • MORE SECURE
EASIER TO CLEAN

Stainless Steel outer casing incorporating vitroceramic top. 180 mm diameter generator coil. Glass
touch control panel having, on-off button, manual power setting (+/-) with display. Power supply:
210V-230V AC 50-60Hz 140 mm sector cable
provided. Washable filter delivered with the product. Weight: 6–7 Kg packed in box suitable for
transportation 37x40x11 cm.

Επαγωγική εστία
Induction unit

Wok

Γκριλιέρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ • ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ • ΠΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ • ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

code

€

977336

BWIC 3600 2.317,00

Wok με εξωτερικό πλαίσιο από ανοξείδωτο
ατσάλι, με ενσωματωμένη υαλοκεραμική επιφάνεια. Πηνίο με διάμετρο 28 cm. Γυάλινη οθόνη
ελέγχου αφής, με επιλογή ελέγχου του κεντρικού
πηνίου, ρύθμιση ισχύος και δυνατότητα λειτουργίας presetting καθώς και ελέγχου χρονοδιακόπτη. Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται φίλτρο
που πλένεται. Βάρος 11,1–12,5kg. Διαστάσεις
συσκευασίας: 49,5x61x31 cm.
Pressed stainless steel outer casing incorporating
vitroceramic top. 280mm diameter generator coil.
Integrated 99 minutes timer with audio and visual
alarm and power shut down mode. Glass touch
control panel having coil selector control (focus),
manual power setting (+/-) with display, preset
power setting and timer control with display.
Boost function. Power supply: 210-230V AC 5060Hz 140mm sector cable provided. Washable filter delivered with the product.
Weight: 11.1Kg-12.5Kg packed in box suitable for
transportation 49,5x61x31 cm.

code

€

*

B2RIC 3600 1.902,00

A. Dual Cooking: Ταυτόχρονη λειτουργία 2 ζωνών (2 σκεύη) εμπρός πηνίο 18 cm, πίσω πηνίο 16 cm (για σκεύη διαμέτρου 24-34 cm)
Μαζική ταυτόχρονη λειτουργία 2800 W.
B. Λειτουργία εμπρός ή πίσω ζώνη ξεχωριστά.
Ισχύς 50-2800 W εμπρός και 50-2200 W πίσω.
Γ. Λειτουργία D.D.C. pre-setting: 100-3600 W για
πολύ μεγάλα σκεύη και κατσαρόλες ψαριού.
Α. Dual Cooking: Simultaneous heating of the 2
heating zones (2 pans) front coil 18cm, back
coil 16cm (for pans diam. 24-34 cm). Max.
power delivered on the 2 hobs 2800W.
B. Front zone only or back zone only.
Front zone: available power from 50-2800W,
Back zone: available power from 50-2200W
C. D.D.C. pre-setting: from 100-3600W, very useful power for large containers and fish dishes.

Built in

Όλες οι συσκευές εναρμονίζονται με τις ΕΝ60335-2-36 (Ευρωπαϊκή οδηγία περί ασφάλειας ηλεκτρικών συσκευών), με ΙΡ55 (Ποσοστά ασφάλειας),
ΕΝ550011 & ΕΝ55014-2 (CEM).
All products comply with EN 60335-2-36(European standard for safety of electrical appliances), IP55 (Protection rating), EN55011 & EN55014-2 (CEM)
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Ηλεκτρικές συσκευές bar

Παγοθραύστης «V90»
Ice crusher
code περιγραφή / description

€

V90

445,00

615131 μεταλλικός / polished V90

455,00

615130 γκρι / painted

code περιγραφή / description

€

* μεταλλικός / polished G30

631,30

Επαγγελματικός παγοθραύστης, σπάει παγάκια
προετοιμάζοντας πάγο για cocktails. Inox σώμα,
inox λεπίδα και τμήμα κοπής. Διπλό σύστημα
ασφάλειας. Παραγ. 360 Κg/h, 300W, 68 στροφές/min, 24χ34χ47 cm, 15,5 Kg.

Commercial electric ice crusher, it grinds ice cubes
for preparing slush drinks. Light alloy cast body,
blade holder, handle and hopper. Stainless steel
crushed-ice container and blade. Asynchronous
motor with thermal cut out. Safety system for
cutting unit. Power: 300W. Revolutions: 1400/min.
45χ21χ43 cm, 9,2 Kg.

615140 μεταλλικό / polished M98T

219,35

M98T

187,00

615110 γκρι / painted

300W, 15.000 στροφές/min. Διακόπτης micro
switch, μοτέρ ψυχόμενο με ανεμιστήρα, inox συγκρατητής δοχείου. Σώμα χυτό αλουμινίου με
inox μέτωπο. Βαμένο ή γυαλιστερό. 22χ20χ45
cm, 2,9 Kg.
Commercial drink mixer, perfect for mixing
frappes, milk shakes and cocktails. Polished or
painted stainless steel and light alloy cast construction. Power: 300 W. Revolution: 15000/min.
22x20x45 cm. 2,9 Kg.

€

*615133

Commercial electric ice crusher, it breaks ice cubes
for preparing ice for cocktails. Polished or painted
light alloy cast motor housing. Stainless steel container. Pantented automatic safety turn off system. Ice expulsion by centrifugal force.
Power: 150 W, Revolutions: 900/min
21χ23χ46 cm, 4,2 Kg.

€

code περιγραφή / description

614,18

Επαγγελματικός παγοθραύστης, «αλέθει» παγάκια για διάφορα ποτά. Σώμα χυτού αλουμινίου,
στόμιο και πιεστήρας. Inox δοχείο και λεπίδα. Σύστημα ασφαλείας στο τμήμα κοπής. Έξοδος πάγου με βαρύτητα. 300 W, 1400 στροφές/min.
45χ21χ43 cm, 9,2 Kg. Παραγωγή 120 Κg/h.

code περιγραφή / description

Παγοθραύστης «V100»
Ice crusher

G30

615132 γκρι / painted

Επαγγελματικός παγοθραύστης, σπάει παγάκια
προετοιμάζοντας πάγο για cocktails. Πατενταρισμένο αυτόματο σύστημα ασφάλειας. Έξοδος πάγου με φυγόκεντρο δύναμη. Σώμα χυτού αλουμινίου βαμένο γκρι ή γυαλιστερό. 150 W, 900 στροφές/min, 21χ23χ46 cm, 4,2 Kg. Παραγ. 120 Κg/h.

Φραπιέρα «M98T»
Mixer
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Παγοθραύστης «G30»
Ice crusher

Φραπιέρα «M98»
Mixer
code περιγραφή / description

615141 μεταλλική / polished

€

M98

228,00

Επαγγελματική φραπιέρα μεταλλική. 300 W,
15.000 στροφές/min. Διακόπτης micro switch, μοτέρ ψυχόμενο με ανεμιστήρα, inox συγκρατητής δοχείου. Ποτήρι inox. Σώμα χυτό αλουμινίου με inox
μέτωπο. Βαμένο ή γυαλιστερό. 22χ20χ45 cm, 3 Kg.
Commercial drink mixer, ideal for mixing frappes,
milk shakes and cocktails. Polished or painted
stainless steel and light alloy cast construction. Activating microswitch. Power: 300 W.
Revolutions: 15000/min. 22x20x45 cm, 3 Kg

V100 1.380,30

Commercial electric ice crusher, it breaks ice cubes
for preparing ice for cocktails. Stainless steel body.
Stainless steel blade unit. Gearmotor. Double safety system. CE listed. Power: 300W. Revolutions:
68/min. 24χ34χ47 cm, 15,5 Kg.

Aνταλλακτικά ποτήρια
Spare glasses
code περιγραφή / description

€

615148 Polycarbonate

14,45

615200 Inox

36,38

Φραπιέρα «M98/2»
code περιγραφή / description

*615142 μεταλλική / polished M98/2

Mixer
€

521,00

600W, 15.000 στροφές/min. Διακόπτης micro switch,
μοτέρ ψυχόμενο με ανεμιστήρα, inox συγκρατητές
δοχείων. 2 ποτήρια inox. Σώμα χυτό αλουμινίου
με inox μέτωπο. Βαμένο ή γυαλιστερό.
Perfect for mixing frappes, milk shakes and cocktails. Polished or painted stainless steel and light alloy cast construction. Activating microswitch.
Power: 600 W. Revolution: 15000/min.
22χ33χ45 cm, 5,4 Kg.

Bar appliances

Blender «B98» «B98/2»
Mixer
code περιγραφή / description

615115 γκρι / painted

€

Β98

249,00

Β98

266,43

Β98/2

572,45

* μεταλλικός / polished Β98/2

630,23

615116 μεταλλικός / polished
*615160 γκρι / painted

Β98: Blender bar σχεδιασμένο να αναμιγνύει
shakes και frozen cocktails. 900W, 20.000/24.000
στροφές/min. Πατενταρισμένο σύστημα ασφαλείας. Διακόπτης on/off (διακεκομένης ταχύτητας).
Διακόπτης υψηλής/χαμηλής ταχύτητας. Σώμα χυτού αλουμινίου, βαμένο ή γυαλιστερό. Σύστημα
κοπής και λεπίδα από παχύ ανοξείδωτο ατσάλι.
Κανάτα 1,5 L polycarbonate.
20χ20χ46 cm, 4,1 Kg.
Β98/2: Ίδια χαρακτηριστικά με το Β98. 2 μοτέρ. 2 κανάτες 1,5 L polycarbonate. 35χ20χ4,6 cm, 8,2 Kg.
Β98: Commercial bar blender designed for blending shakes and frozen cocktails. Patented automatic safety turn off system. Separate switches,
on/off/pulse and high/low speed. 1,5 L transparent
polycarbonate jug. Cutting unit completely in
stainless steel. Polished or painted light alloy cast
motor housing. CE listed, NSF listed (with C and
CU suffixes. Power: 900 W. Revolutions: 20.000–
24.000min. 20x20x46 cm. 4,1 Kg
Β98/2: The same with the Β98. 2 motors. 2 pitchers
1,5 L polycarbonate. 1.800 W, 35χ20χ46 cm, 8,2 Kg.

Blender «Χ3»

Mixer

code περιγραφή / description

615114 μεταλλικό / polished

€

Χ3

401,25

Commercial bar blender with two containers 0,9 L,
one for preparing different kind of coffee mixtures
and one for normal blender use.
Power: 900W. Revolutions: 20.000–24.000min.
20x20x41 cm. 4,7 Kg.

Αποχυμωτής «ES500»
Juice extractor
€

ES500 1.235,00

Επαγγελματικός αποχυμωτής για γρήγορο χυμό
φρούτων και λαχανικών. Σώμα από χυτό αλουμίνιο βαμένο γκρι ή γυαλισμένο (μεταλλικό) και καπάκι inox. Φίλτρο ανοξείδωτο (micro mesh). Πανίσχυρο μοτέρ 700 W.

code περιγραφή / description

€

SL98

529,65

615122 γκρι / painted

SL98

478,29

Επαγγελματικό στυπτήριο. 300 W, 1400 στροφές/min. Πατενταρισμένη θερμική ασφάλεια. Aυτόματη έναρξη. Δοχείο, εσωτερικό χείλος και προστατευτικό από μετακινούμενα inox. Σώμα χυτού αλουμινίου βαμένο ή γυαλιστερό. 23χ20χ35 cm, 8,5 Kg.
Commercial electric citrus juicer. Asynchronous
motor with thermal cut out. Polished or painted
light alloy cast motor housing. Removable stainless steel container. Patented automatic activation. Power: 300 W. Revolutions 1400/min
23χ20χ35 cm. 8,5 Kg.

425,86

Commercial kitchen blender ideal for blending
sauces and large quantities of drinks. Patented
automatic safety turn off system.
Power: 900W. Revolutions: 20.000–24.000/min.
20x20x46. 4,2 Kg

*615129 μεταλλικός / polished
24x38x49 cm
ES500 1.312,00

615123 μεταλλικό / polished

€

615118 μεταλλικό / polished Β107

Επαγγελματικό blender bar με δύο κανάτες 0,9 λίτρων, μια για προετοιμασία διαφορων μειγμάτων
(γάλα, καφέ) και μια για κλασική χρήση. 900 W,
20.000/24.000 στροφές/min. 20χ20χ41 cm, 4,7 Kg.

*615128 γκρι / painted
24x38x49 cm

Juicer

Mixer

code περιγραφή / description

Επαγγελματικό blender κουζίνας με τα ίδια χαρακτηριστικά με το Β98. αναμυγνύει σάλτσες και
μεγάλη ποσότητα cocktails. Κανάτα inox 2,5 L.
20χ20χ46 cm, 4,2 Kg.

code περιγραφή / description

Στυπτήριο «SL98»

Blender «Β107»

Commercial juice extractor. Fast fresh juice from
all fruits/vegetables. Polished or painted light alloy
cast motor housing with inox lid. inox micro mesh
filter. Powerful 700 W motor.

Στυπτήριο. 250 W, 1400 στροφές/min. Μοτέρ ψυχόμενο με ανεμιστήρα (asynchronous) 2 κώνοι,
μετακινούμενο δοχείο inox. Βαμένο γκρι σώμα ή
γυαλιστερό. 24χ20χ37 cm, 6,5 Kg.
Commercial electric citrus juicer. Double interchangeable reamer. Polished or painted light alloy
cast motor housing. Removable stainless steel container. Power: 250 W. Revolutions 1400/min,
24χ20χ37 cm. 6,5 Kg.

Αποχυμωτής «ES700»
Juice extractor
code περιγραφή / description

615106 28χ44χ51 cm

€

ES700 1.599,00

Επαγγελματικός αποχυμωτής για παρασκευή υγιεινών χυμών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Παραγωγή 1½ lt χυμού σε ένα λεπτό. Σώμα από
χυτό αλουμίνιο, με διπλή υποδοχή για τη μέγιστη
αντληση χυμού από τα φρούτα και τα λαχανικά.
Πανίσχυρο μοτέρ 800 W.
ES700 is the top of the range of the professional
juice extractors with automatic pulp ejection. The
only one with double feed chute for best possible
extraction of juice from fruit and vegetables. More
than 1 ½ litres of juice in one minute for record
output. Powerful 800W motor.

Στυπτήριο «S98»

Juicer

code περιγραφή / description

€

615124 μεταλλικό / polished

S98

309,23

615121 γκρι / painted

S98

266,43
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Ηλεκτρικές συσκευές bar
Ανταλλακτικές κανάτες
Replacement pitchers
code περιγραφή / description

€

615181 Κομπλέ κανάτα 1,5 L
polycarbonate για σειρά 98
Complete pitcher 1,5 L
polycarbonate for 98

63,13

615180 Κομπλέ κανάτα 1,5 L
polycarbonate για σειρά 203
Complete pitcher 1,5 L
polycarbonate for 203
104,84

Super blender «B203»
code περιγραφή / description

€

B203

615152

658,05

Επαγγελματικό blender bar σχεδιασμένο να αναμιγνύει shakes, smoothies και frozen cocktails.
1300W, 22.000/28.000 στροφές/min. Μαχαίρι
τριπλού αποτελέσματος από παχύ ανοξείδωτο
ατσάλι. Πατενταρισμένο αυτόματο σύστημα
ασφαλείας. Διακόπτης on/off (διακεκομένης ταχύτητας). Διακόπτης υψηλής/χαμηλής ταχύτητας.
Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι χυτού αλουμινίου,

βαμένο ή γυαλισμένο. Εσωτερικά πλευρικά νεύρα κανάτας σχεδιασμένα για να μην μπλοκάρουν
κατά τη λειτουργία. Κανάτα 1,5 L polycarbonate
στοιβαζόμενη. 19χ23χ42 cm, 4,3 Kg.
Commercial specialty blender designed for blending shakes, smoothies and frozen cocktails. Tripleeffect blade. Patented automatic safety turn off
system. Coated toggle switches, on/off/pulse and
high/low speed. Solid stainless steel motor housing. Anti-block designed jug ribs. Stackable 1,5 L
polycarbonate jug. CE listed, NSF listed (with C
and CU suffixes. Power: 1300W. Revolutions 2228.000 rpm. 19χ23χ42 cm. 4,3 Kg.

Super blender «XB403»
code περιγραφή / description

615150

€

XB403

957,65

Επαγγελματικό blender κουζίνας με τα ίδια χαρακτηριστικά με το Β203. Αναμιγνύει σάλτσες και
dressing. 25x23x46 cm, 4,8 Kg. Kανάτα inox 4 L
Commercial food blender perfect for blending
sauces and dressings. 25x23x46 cm, 4,8 Kg. Pitcher: inox 4 L

Λάμπες – θερμαινόμενα σουπλά / Heat lamps – Hot plates

Λάμπες θέρμανσης
Infrared lamps
code περιγραφή / description

€

Θερμαινόμενα σουπλά
Warming plates
code περιγραφή / description

€

*498205 2 λάμπες, χωρίς θερμαινόμενη βάση
2 inprared lamps, without warm base
86x62x76 cm
9560Τ 762,41

* με 2 λάμπες, inox,
with 2 ιnprared lamps
86x62x76 cm
9560 1.023,00

*498206 με 3 λάμπες, inox,
χωρίς θερμαινόμενη βάση
3 inprared lamps, without warm base
127x62x76 cm
9561Τ 851,40

*428265 με 3 λάμπες, inox,
with 3 inprared lamps
127x62x76 cm
9561 1.188,00

Λάμπα θέρμανσης
BEST
Aluminium heat lamp
code περιγραφή / description

€

124433 Λάμπα θέρμανσης αλουμινίου
με 2 λάμπες 250 W
Aluminium heat lamp with
two 250W bulbs VHL500 203,50

Θερμαινόμενα σουπλά
Warming plates
code περιγραφή / description

Θερμαινόμενα σουπλά
Warming plates
code περιγραφή / description

€

162778 GN 1/1, 75°C εντός 5 λεπτών
75°C in 5 min.
280 W, 230 V
11920 213,16
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€

*498235 GN 1/1, inox
50x35x5,8 cm

9035

291,50

*498220 GN 2/1, inox
63x55x5,5 cm

9040

379,50

*498207 GN 3/1, inox
90x45x5,5 cm

9045

390,50

Ηλεκτρική σουπιέρα
Electric soup warmer
code περιγραφή / description

162909 Hλεκτρική σουπιέρα
Soup warmer
10 L
11910

€

158,44

Ηλεκτρικές συσκευές / Electrical appliances

Καφετιέρα
code ισχύς / power

210816 1.000 W

Πολυμηχάνημα
Food processor

Coffee maker
€

DGB600BCE

169,00

Kαφετιέρα με ενσωματωμένο μύλο καφέ. 8 φλιτζανιών, για “καφέ σε κόκκους” ή “καφέ αλεσμένο”,
ψηφιακό ρολόι, προγραμματισμόs 24 ωρών, ισοθερμική κανάτα, φίλτρο νερού κατά των αλάτων.
Coffee maker with coffee grind. With coffee
grinder, anti scale filter, 8 cups capacity, digital LED,
24 hours programmed, isothermic inox picher.

code ισχύς / power

210881 800 W

€

MP14NE

344,50

Πολλαπλών χρήσεων, 3,5 lt, έξυπνο αθόρυβο μοτέρ που προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητά του,
δύο δυνατότητες ανοίγματος, ασφάλεια σε περίπτωση υπερθέρμανσης, 4 δυνατότητες τροφοδοσίας (2
για στερεά, 2 για υγρά). 2 δίσκοι κοπής και 2 δίσκοι
τριψίματος, λάμες από χειρουργικό ατσάλι, λάμα ζυμώματος, λάμα για ψιλοκόψιμο και ανάμειξη, δυνατός αναδευτήρας. Εγγύηση μοτέρ: 20 χρόνια.

Τούρμπο μπλέντερ
Turbo blender
code ισχύς / power

210850 600 W

€

CBT500E

161,40

1,5 lt. Xρονοδιακόπτης, ειδικό πλήκτρο λειτουργίας για να ελέγχετε τα παρασκευάσματά σας, δύο
πλήκτρα λειτουργίας πολτοποίησης και αργής
ανάμιξηs, πλήκτρο για θρυμματισμό πάγου, μπολ
από χονδρό γυαλί. Εγγύηση: 3 χρόνια.
Blender, 1.5lt capacity, perfect for mixing and
whipping, digital timer, pulse function, glass
carafe, ice crash function, metal base.

Food processor, Bowl 3.5 lt capacity, cord storage,
ultra quite motor, the motor computes an optimal
rotation speed for processing the dough, perfect
for creating all kinds of mixing: light and hard
dough. The motor has 20 years guarantee.

Wine cellar
code ισχύς / power

210901 67 W

€

CWC600E

176,50

Μεταλλικά τοιχώματα, 6 θέσεων, θερμοηλεκτρικό
σύστημα ψύξης, χωρίς δόνηση, αθόρυβο, διπλό
τζάμι με προστατευτικό φίλτρο UV, 8 ρυθμίσεις λειτουργίας (8° C έως 20° C), ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας, 3 μεταλλικές φιαλοθήκες.
Metal walls, 6-bottle capacity, thermoelectric cooling (Peltier effect), no vibration, ultra-quiet, double-pane window with anti-UV filter, program with
8 presets (8° C έως 20° C), digital temperature display, 3 removable metallic racks.

Tοστιέρα - Ψηστιέρα
Multifunction grill
code ισχύς / power

210804 1.550 W

€

GR4E

165,40

2 αντικολλητικές αποσπώμενες πλάκες ριγέ, 2
αντικολλητικές αποσπώμενες πλάκες, διαστάσεις
κάθε πλάκας: 29x23,4 cm
2 pairs of interchangeable cooking plates, nonstick, temperature control knobs, opens fully to
180°, plates: 29x23,5 cm.

Μπλέντερ / Κουζινομηχανή
Food processor & blander
code ισχύς / power

210870 500 W

€

BFP703CE

130,95

Χωρητικότητα του μπλέντερ: 1,25 lt, χωρητικότητα
του πολυμηχανήματος: 0,7 lt, ψηφιακές ενδείξεις
για ακρίβεια και ευκολία, 6 ταχύτητες, πλήκτρο για
θρυμματισμό πάγου, ανάμιξη, κόψιμο, ανάδευση,
πολτοποίηση, λειτουργεί και σαν μίξερ.
Glass bowl, 1,25 lt capacity, s/s blades, touch-pad
controls, pulse function, ice crush function.

Φρυγανιέρα
Toaster
code ισχύς / power

Ατμομάγειρας
Steam cooker
code ισχύς / power

210895 450 W

€

CRC400E

66,90

Ατμομάγειρας ρυζιού και λαχανικών. 0,8 lt, αντικολλητικος κάδος.
Steam / rice cooker, 0.8 lt capacity, on/off switch,
non-stick inner walls.

€

210866 2 θέσεων / 2 slots CPT160E

59,85

210867 4 θέσεων / 4 slots CPT180E

83,00

Βραστήρας αυγών

Egg cooker

code ισχύς / power

€

Με ρύθμιση ανάλογα με το πάχος της φέτας, 6
επίπεδα ρυθμίσεων, 2/3 ανεξάρτητες ρυθμίσεις,
πλήκτρο Stop, ψήσιμο, ξαναζέσταμα ή απόψυξη
ψωμιού. Εγγύηση συσκευής: 3 χρόνια

Για 7 αυγά, λειτουργία ατμού, ανοξείδωτο καπάκι, ένδειξη τέλους ψησίματος, εγγύηση: 3 χρόνια.

Extra wide toasting slots, 6 browning levels, defrost and reheat function, STOP setting, removable
crumb collector. Ισχύς / Power: 900W

Cooks up to seven eggs - hard to soft consistency, automatic shutoff, brushed stainless steel lid,
poaching tray, limited 3-year warranty.

210899 350 W

CEC7E

33,50

207

Ηλεκτρικές συσκευές / Electrical appliances

Καφετιέρα «Piccolo»
Coffee maker
code ισχύς / power

211851 600 W

€

CM 806

24,20

Καφετιέρα «Home Culture»
Coffee maker
code ισχύς / power

211966 1080 W

€

CM 921

26,50

code ισχύς / power

211055 1080 W

€

CM 921

27,50

Γυάλινη κανάτα 4-6 φλ., αποσπώμενο δοχείο νερού, στοπ ροής, μόνιμο φίλτρο και προστασία
υπερθέρμανσης.

Γυάλινη κανάτα 10 φλ., αποσπώμενο δοχείο νερού, μόνιμο φίλτρο, στοπ ροής και ασφάλεια
υπερθέρμανσης.

Γυάλινη κανάτα 10 φλ., αποσπώμενο δοχείο νερού, μόνιμο φίλτρο, στοπ ροής και ασφάλεια
υπερθέρμανσης.

Glass carafe for 4-6 cups, removable water tank,
permanent filter, drip stop and overheat protection.

Glass carafe for 10 cups, removable water tank,
permanent filter, drip stop and overheat protection.

Glass carafe for 10 cups, removable water tank,
permanent filter, drip stop and overheat protection.

Καφετιέρα «Roma»
Coffee maker

Μηχανή espresso «San Remo»
Espresso maker

Πολυκαφετιέρα «Μaestro»
Espresso combi

code ισχύς / power

211858 800 W

€

CM 931W

48,90

Ανοξείδωτη κανάτα 10 φλ., μόνιμο φίλτρο, στοπ
ροής, και ασφάλεια υπερθέρμανσης.
Thermos carafe for 10 cups, permanent filter, drip
stop and overheat protection.

code ισχύς / power

211881 1000 W

€

K-1819

129,50

Από ανοξείδωτο ατσάλι, για αρωματικό espresso
με πλούσιο καϊμάκι, τέλειο cappuccino και απολαυστικό freddo. Αντλία πίεσης ατμού 15 Bar,
δύο φίλτρα για καφέ σε σκόνη (1 ή 2 φλ.) και φίλτρο για μερίδα. Mεταλλικό ακροφύσιο, ρύθμιση
ροής, αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 lt.
Stainless steel housing, 15 Bar pressure pump,
steam nozzle, removable water tank, capacity: 1,5
lt, 2 filters for graind coffee, 1 pod filter.

Μηχανή espresso «La Crema»
Espresso maker
code ισχύς / power

211923 800 W
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Καφετιέρα «Milano»
Coffee maker

€

C-201

99,90

Βραστήρας «Home Culture»
Kettle
code ισχύς / power

211412 2200 W

€

6008Η

26,50

Κατάλληλη και για espresso σε μερίδες, αντλία
πίεσης ατμού 15 Bar, ρύθμιση ροής ατμού, αποσπώμενο δοχείο νερού.

1 lt, ανοξείδωτη καλυμμένη αντίσταση, πλήκτρο
ανοίγματος καπακιού, αποσπώμενο φίλτρο, αποθήκευση καλωδίου.

Suitable for pods, 15 bar pressure pump, steam
control, removable water tank.

1 lt capacity, stainless steel headen element, lid-release
button, water filter, rotating base 360°, cable storage.

code ισχύς / power

211912 1975 W

€

99H12

162,90

Μηχανή Espresso: κατάλληλη και για μερίδες,
αντλία πίεσης ατμού 15 Bar, ρύθμιση ροής ατμού.
Καφετιέρα φίλτρου: κανάτα 8-12 φλιτζ., στοπ
ροής.
Espresso Maker: Suitable for pods, 15 bar pressure
pump, steam control. Coffee Maker: Glass carafe,
8-12 cups capacity, drip stop.

Βραστήρας «Home Culture»
Kettle
code ισχύς / power

211172 3000 W

€

WK-222

34,90

1,7 lt, ανοξείδωτη καλυμμένη αντίσταση, αποθήκευση καλωδίου.
1,7 lt capacity, stailess steel hidden element, cable
storage.

Ηλεκτρικές συσκευές / Electrical appliances

Βραστήρας «Aqua Clear»
Espresso maker
code ισχύς / power

211407 2200 W

Φραπιέρα «Mix & Drink»
Frappe maker

€

0702A

36,20

1.8 lt, ανοξείδωτος με καλυμμένη αντίσταση, αυτόματη παύση λειτουργίας, αποσπώμενο φίλτρο
νερού, αποθήκευση καλωδίου.
Capacity: 1.8lt. S/S with concealed heating element, auto shut-off, removable water filter, cable
storage.

code ισχύς / power

€

1002

20,10

Χωρητικότητα: 0,6 lt, διπλή περιστροφή του κώνου, δύο κώνοι, ένδειξη στάθμης χυμού, προστατευτικό καπάκι.
Capacity: 0,6lt, automatic 2-way juicing, 2 cones,
juice level indicator, dust protective cup.

Μπλέντερ «Power Fusion»
Blender
code ισχύς / power

211397 600 W

€

8305Α

€

Ε302

32,50

2 ταχύτητες, διπλό εξάρτημα ανάμιξης, ανοξείδωτο κύπελλο 0,5 lt, επιφάνεια “Soft Touch”.
2 speeds, 0,5 lt, stainless steel cup, double mixing
accessory.

Στυπτήριο «Home Culture»
Citrus press

Στυπτήριο «Fresh»
Citrus press
211119 60 W

code ισχύς / power

211004 100 W

56,90

Γυάλινη κανάτα χωρητικότητας 1,5 lt. 2 ταχύτητες
και "Pulse". Πλήκτρο για θρυμματισμό πάγου,
αποσπώμενος δοσομετρητής.
1.5 lt glass jug. 2 speeds and Pulse. Ice crushing
button, removable measuring cup.

code ισχύς / power

211122 40 W

€

1005

27,90

Κοπτήριο «Multi plus»
Chopper
code ισχύς / power

211888 400 W

€

Ε450

24,60

Διπλό μαχαίρι “Quade Blade”, ιδανικό για θρυμματισμό πάγου, 2 ταχύτητες, μπολ 0,5 lt, καπάκι
ασφαλείας.
Exclusivity: “Quade Blade", 2 speeds, 0,5 lt bowl
capacity, ideal for ice crushing.

Στυπτήριο «X-tream»
Citrus press
code ισχύς / power

211123 100 W

€

1005HB

49,90

Διπλή περιστροφή του κώνου, συνεχούς ροής,
στοπ ροής, δύο κώνοι, προστατευτικό καπάκι.

Inox, συνεχούς ροής, στοπ ροής, δύο κώνοι, προστατευτικό καπάκι.

Automatic 2-way juicing, continous flow, drip
stop system, 2 cones, dust protective cup, cord
storage.

Inox, continous flow, drip stop system, 2 cones,
dust protective cup.

Μπλέντερ «X-tream»

Αποχυμωτής «X-tream»
Blender

Blender

code ισχύς / power

211406 600 W

€

BL 256

73,50

code ισχύς / power

211642 800 W

€

306L

66,40

Ανοξείδωτο, με ειδικό βρυσάκι σερβιρίσματος,
γυάλινη κανάτα 1,7 lt, 2 ταχύτητες και πλήκτρο
διακεκομμένης κίνησης “Pulse”. Θρυμματίζει πάγο και διαθέτει κοπτήριο για ξηρούς καρπούς, τυρί κ.α.

Ανοξείδωτος. 22000στροφές/λεπτό, ανοξείδωτο
φίλτρο και λεπίδες κοπής, πλήκτρο διακεκομμένης λειτουργείας «Pulse», 2 ταχύτητες, δοχεία:
πολτού 2 lt, χυμού 1 lt, λαβή ασφάλισης, σύστημα κατά της υπερθέρμανσης.

Stainless steel housing spout to dispense smoothie, 1,7lt glass carafe, 2 speeds & pulse function, ice
crush function and mini chopper.

stainless steel body, 22000 rpm., stainless steel filter and cutting blades, pulse button, 2 speeds, pulp
2 lt container, 1 lt juice container, safety inerlocking system, overheat protection system.
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Φούρνος μικροκυμάτων
Microwave oven
code ισχύς / power

211809 800 W

€

820ΑΟΗ

82,90

Χωρητικότητα: 20 lt, χρονόμετρο 35’, 5 επιλογές
ισχύος μικροκυμάτων, ρύθμιση για ξεπάγωμα
Capacity: 20 lt, 35' timer, 5 microwave power settings, defrost setting.
Εξωτ. διαστάσεις: 46χ31χ28,5 cm
Εσωτ. διαστάσεις: 28χ27,5χ19 cm.

211103 2000 W

€

6975

Mini oven

code ισχύς / power

€

A20GB

211840 1350 W

62,90

Χωρητικότητα: 20 lt, λειτουργία γκριλ, διακόπτης
επιλογής αντιστάσεων (πάνω-κάτω) και γκριλ.
Χρονοδιακόπτης 60’. Ταψάκι 32,5χ25 cm.
Capacity: 20lt, grill function, 60' timer, removable
grid iron and tray (32,5x25 cm).

Σαντουιτσιέρα «Toast inox»
Sandwich maker
code ισχύς / power

211896 640 W

€

6876

41,90

Μονοκόμματες αντικολλητικές πλάκες γκριλ,
Inox, για 2 τοστ, κάθετη αποθήκευση.
Non stick grill plates, for 2 sandwiches, Inox, vertical storage.

Εξωτ. διαστ.: 45χ27,5χ28 cm
Εσωτ. διαστ.: 33χ25,5χ22 cm.

Ηλ. μπάρμπεκιου «Kentucky»
B.B.Q.
code ισχύς / power

Μίνι φούρνος

32,60

Μεγάλη σχάρα, ρυθμιζόμενος θερμοστάτης, κάλυμμα που προστατεύει από τον αέρα, ταψάκι νερού.
Large grid iron, removable adjustable thermostat,
windshield, detachable drip tray for easy cleaning.

Τοστιέρα/ψηστιέρα «Master Grill»

Contact grill

code ισχύς / power

211898 1500 W

€

653

74,90

Μεγάλες αποσπώμενες αντικολλητικές πλάκες
ανοιγόμενες σε οριζόντια θέση (180°). Δύο είδη
πλάκες: γκριλ και επίπεδες. Διακόπτης λειτουργίας/επιλογής ψησίματος.

Σαντουιτσιέρα «Existence»
Sandwich maker
code ισχύς / power

211895 640 W

€

I-12

31,50

Μονοκόμματες αντικολλητικές πλάκες γκριλ, για
2 τοστ, κάθετη αποθήκευση
Non stick grill plates, for 2 sandwiches, vertical
storage.

Large non-stick detachable plates opening in horizontal position (180°). Two types of plates: grill
and griddle. Power - cooking selector knob.

Φρυγανιέρα «Home Culture»
Toaster
code ισχύς / power

211962 800 W

€

307-2

23,90

Φρυγανιέρα «Breakfast»
Toaster
code ισχύς / power

211502 750 W

€

207

41,90

Για 2 φέτες ψωμί, θερμοστάτης 6 θέσεων, για απόψυξη και ζέσταμα, πλήκτρο ακύρωσης λειτουργίας.

Για 2 φέτες ψωμί, θερμοστάτης 6 θέσεων, για απόψυξη και ζέσταμα, πλήκτρο ακύρωσης λειτουργίας.

2 slots, 6 browning levels, stop reheat and defrost
buttons.

2 slots, 6 browning levels, stop reheat and defrost
buttons.

Ηλ. θερμαινόμενη απλώστρα
Towel warmer
code ισχύς / power

211620 100 W

€

825G

66,60

Πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος: καταναλώνει
λιγότερη ενέργεια από μία απλή λάμπα! Ειδικά σχεδιασμένη για ασφαλή λειτουργία 24 ώρες τη μέρα.
6 θερμαινόμενες ράβδοι από αλουμίνιο. Ιδιαίτερα
ελαφριά για εύκολη μεταφορά. Πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση. Εύκολη και πρακτική στη χρήση.
Foldable. Very low power consumption: it consumes
less energy than a regular light bulb! Designed to run
safely and efficiently 24 hours a day. 6 heated aluminum bars. Lightweight aluminum construction
for easy transport. Foldable for easy storage.
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Σίδερο ατμού «Apollon 2200»
Steam iron
code ισχύς / power

211227 2200 W

€

2042

27,50

Aνοξείδωτη πλάκα, κάθετος ατμός, 21 οπές εξόδου ατμού, έξτρα ατμός, σύστημα Self Clean.
Stainless steel sole plate, vertical steam, 21 steam
exits, extra steam, Self Clean system.

Σίδερο ατμού «Jet Pro 2200»
Steam iron
code ισχύς / power

211211 2200 W

€

2630S

37,90

Ανοξείδωτη πλάκα, κάθετος ατμός, με 3 ζώνες
ατμού, 48 οπές εξόδου ατμού, ρυθμιζόμενος
ατμός, βολές ατμού 70γρ/λεπτό, μόνιμο αντιαλκαλικό φίλτρο, Drip Stop, Self Clean.
Stainless Steel sole plate, 3 steam zones & 48
steam exits, vertical steam, extra steam 70 gr, Drip
Stop & Self clean.

Σεσουάρ

Hair dryer

code ισχύς / power

214110 1600 W

€

D110

20,50

Κομψό και δυνατό, διακοπτης 4 θέσεων, συγκεντρωτής αέρα, χρώμα: μπλε.
Ergonomic design, 3 speeds / temperatures, cold
air function, nozzle.

Σεσουάρ «Focus Ionic»
Hair dryer
code ισχύς / power

214120 2000 W

€

6608Ε

61,40

Επαγγελματικό σεσουάρ. Μοτέρ AC μεγάλης
αντοχής, λειτουργία ιονισμού για μείωση στατικού
ηλεκτρισμού, 2 ταχύτητες, 4 θέσεις θερμοκρασίας, 2 συγκεντρωτές αέρα
2 speeds / 4 temperatures, cold air function,
2 nozzles, removable rear filter

Σεσουάρ «Expert»

Αερόθερμο
Hair dryer

code ισχύς / power

214122 1900 W

€

D121E

27,00

Σεσουάρ με φυσούνα 2 θέσεις ταχύτητας, 3 θέσεις θερμοκρασίας
2 speeds / 3 temper., nozzle, diffuser

Fan heater

code ισχύς / power

211086 2200 W

€

HFC22

31,20

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
Desk fan
code ισχύς / power

211441 60 W

€

1602S

31,50

Πολύ δυνατός 60 W. Διάμετρος: 40 cm. 3 ταχύτητες. Περιστροφική κίνηση 90°.
Very powerful. Diameter: 40 cm. 3 speed settings.
Oscillation: 90°.

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
Stand fan
code ισχύς / power

211445 55 W

€

4012/R

59,90

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας με τηλεχειριστήριο.
Πολύ δυνατός: 55 W. Διάμετρος: 40 cm. Τηλεχειριστήριο. Οθόνη LED με φωτεινές ενδείξεις. Χρονόμετρο 0,5 -7,5 ωρών. 3 λειτουργίες αέρα: φυσικός,
κανονικός, ύπνου. 3 ταχύτητες. Χρώμα: Ασημί.
Stand fan with remote control.
Very powerful: 55 W. Diameter: 40 cm. Remote
control. LED with light indications. 0,5 - 7,5 hours
timer. 3 air functions: normal, natural, sleep. 3
speeds. Color: Silver

Ηλεκτρικό σκουπάκι «Dusty»
Hand held vacuum
code ισχύς / power

211745 6 V

€

RV-196

30,90

2 θέσεις ισχύος: 1.100W και 2.200W, λειτουργία
ανεμιστήρα, ρυθμιζόμενος θερμοστάτης, περιστρεφόμενη κίνηση, ενσωματωμένη θερμική ασφάλεια

6 V μπαταρία, 25 λεπτά αυτονομία, απορροφητικότητα 280 mm, μόνιμο πλενόμενο φίλτρο, 2
αξεσουάρ

2 heating settings: 1.100W & 2.200W, fan setting, oscillation, αdjustable thermostat, built in
thermal fuse

6 V battery, 25 min autonomy, 280 mm sunction,
permanent filter, 2 accessoires
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