
Πίεση ατμού: 7,5bars 
Turbo ατμός: 500gr/min 
Ρυθμιζόμενος ατμός: 120gr/min 

Κωδικός Barcode 

GV8982 3121040061060 

Λειτουργία ECO  -20%  εξοικονόμηση 

ενέργειας σε σύγκριση με τη μέγιστη θέση ατμού. 

 

Αυτοκαθαριζόμενη πλάκα  Autoclean 
Glide – επίστρωση από παλλάδιο που 

απομακρύνει τις μικρό-ίνες για ολισθηρότητα που 
διαρκεί 

 
 : Σύστημα συλλογής αλάτων : Anti-Calc Collector: με μία 

απλή κίνηση ξεβιδώνετε τον συλλέκτη αλάτων και τον 
αδειάζετε στο νιπτήρα έτσι επιμηκύνεται τη διάρκεια ζωής 
της γεννήτριας.  

 
 Κάλυμμα ασφαλείας για εύκολη αποθήκευση 

και μεταφορά 
 
Παγκόσμια πατενταρισμένη λειτουργιά Vaporizer: Σπρέι με 

μικροσταγόνες με πίεση 3 bars – οι ανεπιθύμητες ζάρες εξαφανίζονται 3 φορές 
γρηγορότερα 
 
Δοχείο νερού: 1.6Lt 
 Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από 8 λεπτά 
Διακόπτης για αυτόματο τύλιγμα  καλωδίου 
Φωτεινή ένδειξη ότι ο ατμός είναι έτοιμος 
Λυχνία κενού δοχείου 
Λυχνία ένδειξης για το άδειασμα του συλλέκτη αλάτων 

 

 
 



 

• Πίεση ατμού  7  bars 

• Εξτρα βολή ατμού /λειτουργία Power zone: 450 γρ. 

• Σύστημα συλλογής αλάτων : Anti-Calc Collector: με 

μία απλή κίνηση ξεβιδώνετε τον συλλέκτη αλάτων και τον 

αδειάζετε στο νιπτήρα έτσι επιμηκύνεται τη διάρκεια ζωής 

της γεννήτριας.  

• Πατενταρισμένη αυτοκαθαριζόμενη πλάκα Autoclean 

–Catalys για ολισθηρότητα που διαρκεί  

• Λειτουργία ECO  -20%  εξοικονόμηση ενέργειας σε 

σύγκριση με τη μέγιστη θέση ατμού. 

• Γρήγορη προθέρμανση 2’ 

• Αποσπώμενο δοχείο νερού 

• Ρυθμιζόμενος ατμός 120 γρ. 

• Χωρητικότητα δοχείου νερού 1,6 Lt 

• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από 8 λεπτά 

• Σύστημα κλειδώματος του σίδερου στη βάση  

• Φωτεινή ένδειξη ότι ο ατμός είναι έτοιμος 

• Λυχνία κενού δοχείου 

• Λυχνία ένδειξης για το άδειασμα του συλλέκτη 

αλάτων 

 

Pro Express Total Autocontrol GV8932 

Κωδικός Barcode 

GV8932 3121040060865 

• Ο τέλειος συνδυασμός θερμοκρασίας/ατμού για 

κάθε ύφασμα  

 • Το ευκολότερο και ασφαλέστερο σιδέρωμα, για 

όλα τα υφάσματα  



 

• Πίεση ατμού 5 bars 

• Εξτρα βολή ατμού/λειτουργία Power zone: 200 γρ. 

 

• Σύστημα συλλογής αλάτων Anti-Calc Collector: με μία απλή 

κίνηση ξεβιδώνετε τον συλλέκτη αλάτων και τον αδειάζετε στο 

νιπτήρα έτσι επιμηκύνεται τη διάρκεια ζωής της γεννήτριας.  

 
•        Πλάκα σίδερου Ultragliss Diffusion. 

• Λειτουργία ECO  -25%  εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τη 

μέγιστη θέση ατμού. 

• Γρήγορη προθέρμανση 2’ 

• Ρυθμιζόμενος ατμός 120 γρ. 

• Χωρητικότητα δοχείου νερού 1,6 Lt 

• Σύστημα κλειδώματος του σίδερου στη βάση για ευκολία στη 

μεταφορά  

• Εύκολο και απλό, δεν χρειάζονται ρυθμίσεις, ούτε να 
ξεχωρίσετε  το είδος του υφάσματος. 

• Γρήγορο και αποτελεσματικό ! 

• Ασφαλές για όλα  τα υφάσματα ! 

Smart Technology Easy 

Control 

Έξυπνη Τεχνολογία 

Το ευκολότερο και ασφαλέστερο σιδέρωμα, για όλα τα υφάσματα  

Kωδικός Barcode 

GV7620 3121040048801 



 

• Πίεση ατμού 5 bars 
• Γρήγορη προθέρμανση 2’ 
• Ρυθμιζόμενος ατμός 100 γρ. 
• Έξτρα βολή ατμού 240 γρ 
• Πλάκα σίδερου Ultragliss. 
• Λειτουργία ECO  -20%  

εξοικονόμηση ενέργειας σε 
σύγκριση με τη μέγιστη θέση 
ατμού. 

• Χωρητικότητα δοχείου νερού 1,5 Lt 
• Χώρος αποθήκευσης καλωδίου 

ατμού  
• Εύκολη αποθήκευση ηλεκτρικού 

καλωδίου 

EFFECTIS GV6721 

 Όλα τα πλεονεκτήματα μιας 
γεννήτριας ατμού της Tefal σε 
compact μέγεθος 

Κωδικός Barcode 

GV6721 31210400601
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Δοχείο 
νερού 0,7lt 

Αποθήκευση 
καλωδίου 

ατμού 

Πινάκας 
έλεγχου Επικλινής 

βάση 
σίδερου 

Αποθήκευση 
ηλεκτρικού 
καλωδίου 

Ευκολία στη 
χρήση 

Έτοιμη 
σε 4min 

5 

Πλάκα 
σίδερου με 
κεραμική 

επίστρωση 

Κωδικός Barcode 

GV4630 3121044630002 



 
Η πιο αθόρυβη γεννήτρια ατμού, από τη Rowenta* 

Εξαιρετικά αθόρυβη & εξαιρετικά δυνατή !  

 

• Πλάκα σίδερου Microsteam 400 
Laser 

• Σύστημα προστασίας από τα άλατα 
calc-away (συλλέκτης αλάτων) 

• Διακόπτης On/Off 

• ‘Ένδειξη ότι ο ατμός είναι έτοιμος 

• Ένδειξη ότι το δοχείο νερού είναι 
άδειο 

• Ένδειξη καθαρισμού του συλλέκτη 
αλάτων 

• Σύστημα κλειδώματος του σίδερου 
στη βάση  

 

 

 

Κωδικός Barcode 

DG8961 3121040057001 

DG8961 

*σε σύγκριση με τη γεννήτρια ατμού, από τη Rowenta DG8860 -15dBA 

 

• Πίεση ατμού: 6.5 bars 

• Ρυθμιζόμενος ατμός έως 120 γρ. 

• Έξτρα βολή ατμού 260 γρ στη μύτη της πλάκας  για 
τα δύσκολα σημεία 

• Turbo ατμός : 420 γρ. 

•      Eco setting: Για εξοικονόμηση ενέργειας 

–Θέση ατμού που επιτρέπει 25 % εξοικονόμηση 

ενέργειας, χάρη σε μία ρύθμιση της θερμοκρασίας 

στο μπόιλερ* 

• Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,5 Lt 

• Αποσπώμενο δοχείο νερού 

• Γρήγορη προθέρμανση σε 2 λεπτά 

• Συνεχές γέμισμα νερού 

Εξαιρετικά χαμηλό  επίπεδο θορύβου ! Μπορείτε πια να βλέπετε  την αγαπημένη σας 

εκπομπή στην ΤV ενώ σιδερώνετε!! 

• Τεχνολογία silence : 
• Κάθετη αντλία ατμού και ενισχυμένα silence 

blocks που απορροφούν τις δονήσεις μέσα 
στο μπόιλερ 

• Ειδικά σχεδιασμένη πλάκα με 
στρογγυλεμένες αυλακώσεις που 
επιτρέπουν την ομαλή ροή ατμού με 
μειωμένο θόρυβο 

*σε σύγκριση με τη μέγιστη θέση ατμού 



• Πίεση ατμού: 5 bar 

• Turbo ατμός: 220gr/min 

•  Ρυθμιζόμενος ατμός έως 120gr/min 

•  Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,2 Lt 

 

• Eco setting: \Για εξοικονόμηση ενέργειας - Θέση 

ατμού που επιτρέπει 20 % εξοικονόμηση 

ενέργειας  , χάρη σε μία ρύθμιση της 

θερμοκρασίας στο μπόιλερ* 

• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 8 λεπτά 

• Γρήγορη προθέρμανση σε 2 λεπτά 

• Συνεχές γέμισμα νερού 

• Πλάκα σίδερου Microsteam 400 Laser 

• Εύκολο σύστημα αφαίρεσης των αλάτων 

• Ένδειξη ότι ο ατμός είναι έτοιμος 

• Ένδειξη ότι το δοχείο νερού είναι άδειο 

• Σύστημα κλειδώματος του σίδερου στη βάση  

 

 

*σε σύγκριση με τη μέγιστη θέση ατμού 

Κωδικός  Barcode 

DG7520 3121040053300 



Χαρακτηριστικά DR8085 

Watt 1500W 

Χρόνος προθέρμανσης 45 sec 

Ρυθμιζόμενος ατμός 22g/min  

Χωρητικότητα δοχείου νερού 200ml  

Αυτονομία  Μέχρι 10 min 

Κεφαλή  Μεταλλική  

Αποσπώμενο δοχείο νερού  Ναι  

Συνεχής ατμός  Ναι  

Θέση κλειδώματος Ναι  

Βάρος 0.9 kg (άδειο ) – 1,1kg (γεμάτο) 

 Διακόπτης On/off Ναι  

Εύκολη αποθήκευση  Στη βάση του  

Αντλία  Ηλεκτρική 

Μήκος καλωδίου 3M 

Accessories 

Βουρτσα για τα υφάσματα, εξάρτημα 
για τα χνούδια, στόμιο ατμού για 

ευαίσθητα υφάσματα 
 LAUNCH 

PLAN 

PRODUCT  

CONCEPT DIGITAL 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Access Steam  



Κωδικός Barcode 

FV9730 312104006113
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H Tefal καινοτομεί… και δημιουργεί το 
πρώτο σίδερο με συλλέκτη αλάτων Calc  collector 
(παγκόσμια πατέντα) για απόδοση που διαρκεί! 

 

•Turbo ατμός: 220gr/min 
 
• Ρυθμιζόμενος ατμός: 0-55gr/min 
 
• Αυτοκαθαριζόμενη πλάκα  Autoclean Durilium – 
επίστρωση από παλλάδιο που απομακρύνει τις μικρό-
ίνες   – για ολισθηρότητα που διαρκεί 
 

• Μεγάλη οπή εισαγωγής νερού για εύκολο γέμισμα του 
δοχείου νερού  
 

• Κάθετος ατμός  
 
• Στοπ σταγόνας  
 

• Συλλέκτης αλάτων Calc Collector  - εύκολος 
καθαρισμός αλάτων  - τα άλατα συγκεντρώνονται 
στο συλλέκτη και τον αδειάζετε με μία κίνηση 
 

•Σύστημα κατά των αλάτων Double anticalc 
 

• Λειτουργία Σπρέι 
•Made in France 
 

• Ισχύς: 2800W  
 
 



FV5546 
• Μοναδική καινοτομία: Νέα πατενταρισμένη 

αυτοκαθαριζόμενη πλάκα Autoclean –Catalys για 
ολισθηρότητα που διαρκεί 

 

• Θέση ECO :  20%  εξοικονόμηση ενέργειας σε 
σύγκριση με τη μέγιστη θέση ατμού 
 

• Σύστημα για γρήγορο γέμισμα νερού. 

– Μεγάλη οπή εισαγωγής νερού για γρήγορο 
γέμισμα. 

• Εξαιρετική ευστάθεια! 

–  Μεγάλη βάση στήριξης του σίδερου από 
αντιολισθητικό υλικό για απόλυτη σταθερότητα 
και ασφάλεια! 

• Τα ρούχα πια δεν τσαλακώνονται  χάρη στο Ultra Cord 
System !  

– To καλώδιο κρατιέται μακριά από τα ρούχα ενώ 
σιδερώνετε και δεν εμποδίζει το χέρι σας καθώς 
ο καρπός κινείται με απόλυτη ελευθερία! 

 

• Διπλό μόνιμο αντιαλκαλικό σύστημα για 
προστασία από τα άλατα. 

• Έξτρα και κάθετος ατμός έως 190 γρ.  
– Νέος διακόπτης  Power zone κάτω από τη λαβή 

που κάνει την έξτρα βολή ατμού γρήγορη και 
εύκολη στη χρήση 

 

• Ρυθμιζόμενος ατμός έως 40 γρ. 

• Λειτουργία Σπρέϊ 

• Στοπ σταγόνας  

• Δοχείου νερού: 300 ml 

• Εργονομική χειρολαβή 

• Λειτουργία Auto off 

• Ισχύς: 2600Watt 

 

 

AQUASPEED PRECISION 

Σημασία στην λεπτομέρεια!!! Απόλυτος έλεγχος 

 

Κωδικός Barcode 

FV5546 3121040058923 



FV4944 

 

 

ULTRAGLISS 

Calc Collector:Σύλλεκτης αλατων - εύκολος 

καθαρισμός αλάτων  - τα άλατα συγκεντρώνονται στο 

συλλέκτη και τον αδειάζετε με μία κίνηση. Για  απόδοση που 

διαρκεί 

Σύστημα EASY CORD: χάρη στο εξελιγμένο αυτό 

σύστημα, το καλώδιο κρατιέται σε απόσταση από το 

ρούχο κατά την διάρκεια του σιδερώματος.  

Ευκολία στο γέμισμα νερού χάρη στο πρακτικό 

άνοιγμα γεμίσματος του σίδερου. 

Μοναδική αντοχή στα γδαρσίματα χάρη στη πλάκα 

Durillium 360, οπου παρασκευαζεται στη Γαλλια 

Εξτρα & κάθετος ατμός έως 150γρ 

Ρυθμιζόμενος ατμός: έως 40γρ 

Διπλό μόνιμο αντιαλκαλικό σύστημα 

 Στοπ σταγόνας 

Λειτουργία Σπρέϊ 

Δοχείο Νερού: 300cc. 

Ισχύς: 2500 W 
Κωδικός Barcode 

FV4944 3121040059098 



FV4921 

 

 

ULTRAGLISS 

Σύστημα EASY CORD: χάρη στο εξελιγμένο αυτό 

σύστημα, το καλώδιο κρατιέται σε απόσταση από το 

ρούχο κατά την διάρκεια του σιδερώματος.  

Θέση ECO :  20%  εξοικονόμηση ενέργειας σε 

σύγκριση με τη μέγιστη θέση ατμού. 

Ευκολία στο γέμισμα νερού χάρη στο πρακτικό 

άνοιγμα γεμίσματος του σίδερου. 

Μοναδική αντοχή στα γδαρσίματα χάρη στη πλάκα 
Durillium 360, οπου παρασκευαζεται στη Γαλλια 

Εξτρα & κάθετος ατμός έως 145γρ 

Ρυθμιζόμενος ατμός: έως 40γρ 

Διπλό μόνιμο αντιαλκαλικό σύστημα 

 Στοπ σταγόνας 

Λειτουργία Σπρέϊ 

Δοχείο Νερού: 300cc. 

AUTO OFF 

Ισχύς: 2400 W! 

Made in France 

Κωδικός Barcode 

FV4921 3121040059807 



FV3920 

 

 

EasyGLISS 

Σύστημα EASY CORD: χάρη στο εξελιγμένο αυτό 
σύστημα, το καλώδιο κρατιέται σε απόσταση από το 
ρούχο κατά την διάρκεια του σιδερώματος.  

Ευκολία στο γέμισμα νερού χάρη στο πρακτικό 
άνοιγμα γεμίσματος του σίδερου. 

Μοναδική αντοχή στα γδαρσίματα χάρη στη πλάκα 
Durillium. 

Εξτρα & κάθετος ατμός έως 120γρ 

 Ρυθμιζόμενος και κάθετος ατμός: 0-40γρ 

Διπλό μόνιμο αντιαλκαλικό σύστημα 

 Στοπ σταγόνας 

Λειτουργία Σπρέϊ 

Δοχείο Νερού: 270cc. 

 Μήκος καλωδίου: 2 m  

Ισχύς: 2300W 

Κωδικός Barcode 

FV3920 3121040052808 

• Εξαιρετική ολισθηρότητα (γρήγορο και 
εύκολο σιδέρωμα) 

• Βέλτιστη διάχυση του ατμού (διανομή 
ατμού στην μύτη και στην καρδιά της 
πλάκας για αποδοτικό και εύκολο 
σιδέρωμα) 

• Εξαιρετική αντοχή στις γρατζουνιές  (η 
τεχνολογία Durilium – επίστρωση από 
σμάλτο εξασφαλίζει την αντοχή της 
πλάκας 

 



 
 

Ρυθμιζόμενος ατμός έως 25γρ. 

Turbo ατμός: 0-90γρ  

Πλάκα Easy gliding 

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 

Λειτουργία σπρέι 

Μακρύ καλώδιο: 1,8 m 

Δοχείο νερού : 200cc 

Ισχύς : 2000 Watt 

 
 

 

Σίδερο ατμού Access FV1540 

Code1 EAN 

 FV1540 3121040034217 



SteamForce DW9240 

Οθόνη Led 
 Η οθόνη ενημερώνει όταν η πλάκα έχει φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία σε σχέση 
με το επιλεγμένο ύφασμα 
 
Αισθητήρας κίνησης  
Ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο σταματάει την παροχή ατμού όταν το σίδερο δεν 
κινείται (ακόμα και σε οριζόντια θέση)  
 Οικονομία στον ατμό ειδικά όταν προετοιμάζετε τα ρούχα πάνω στην σιδερώστρα 
 Δεν χρειάζεται συχνό γέμισμα το δοχείο νερού 
 
Τεχνολογία Steam Force  
Νέα τεχνολογία βασισμένη σε ένα σύστημα  άντλησης ατμού με βαλβίδα που εγγυάται 
50% περισσότερο ατμό «στην καρδιά» του υφάσματος από ότι ένα συμβατικό σίδερο 
ατμού 

 
 
 
 

•Πλάκα microsteam 400  
•Επίστρωση πλάκας LASER για μεγαλύτερη αντοχή 
στα γδαρσίματα και καλύτερη ολισθηρότητα 
•High Precision Tip (Ειδικά σχεδιασμένη μύτη) 
•Ρυθμιζόμενος ατμός 0-65 g 
•Έξτρα βολή ατμού 230 g 
•Στοπ σταγόνας 
•Σπρέι 
• Λειτουργία Auto off 
•Σύστημα αυτoκαθαρισμού Self Clean 
•Αντιαλκαλικό σύστημα κατά των αλάτων  
•Αυτόματη παύση λειτουργίας 
•Ισχύς: 3100 W 
 

Κωδικός Barcode 

DW9240 4210101929421 



SteamForce DW9220 

Τεχνολογία Steam Force  
 
Νέα τεχνολογία βασισμένη σε ένα σύστημα  άντλησης ατμού με βαλβίδα που 
εγγυάται 30% περισσότερο ατμό «στην καρδιά» του υφάσματος από ότι ένα 
συμβατικό σίδερο ατμού 
 
Autosteam 
Χάρη στη  λειτουργία  Autosteam (Αυτόματου Ατμού) προσαρμόζεται αυτόματα η 
ιδανική ποσότητα ατμού βάσει της επιλεγμένης θερμοκρασίας. 
 

•Πλάκα microsteam 400  
•Επίστρωση πλάκας LASER για μεγαλύτερη αντοχή στα 
γδαρσίματα και ευκολία στον καθαρισμό 
•High Precision Tip (Ειδικά σχεδιασμένη μύτη) 
 
•Ρυθμιζόμενος ατμός 0-50 g 
•Έξτρα βολή ατμού 200 g 
•Στοπ σταγόνας 
•Σπρέι 
 
•Σύστημα αυτoκαθαρισμού Self Clean 
•Αντιαλκαλικό σύστημα κατά των αλάτων  
 
•Ισχύς: 2750 W 
 

Κωδικός Barcode 

DW9220 4210101929407 



 
 

•Πλάκα microsteam 400  

•Επίστρωση πλάκας LASER για μεγαλύτερη 

αντοχή στα γδαρσίματα και ευκολία στον 

καθαρισμό 

•High Precision Tip: Ειδικά σχεδιασμένη μύτη 

για τα δύσκολα σημεία των ρούχων όπως 

γιακάδες , μανίκια και τσέπες 

•Ρυθμιζόμενος ατμός 0-40 g 

•Έξτρα βολή ατμού 200 g 

•Στοπ σταγόνας 

•Σπρέι 

•Σύστημα αυτoκαθαρισμού Self Clean 

•Αντιαλκαλικό σύστημα κατά των αλάτων 

•Δοχείο νερού: 375cc 

•Μήκος καλωδίου: 2.5m 

•Ισχύς: 2700 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Barcode 

DW8112 421010194068
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2700W 



FOCUS DW5122 

 
 

•Πλάκα microsteam 400  

•Επίστρωση πλάκας LASER για μεγαλύτερη αντοχή στα 

γδαρσίματα και ευκολία στον καθαρισμό 

•High Precision Tip: Ειδικά σχεδιασμένη μύτη για τα 

δύσκολα σημεία των ρούχων όπως γιακάδες , μανίκια 

και τσέπες 

•Ρυθμιζόμενος ατμός 0-40 g 

•Έξτρα βολή ατμού 180 g 

•Στοπ σταγόνας 

• Λειτουργία Eco – 20% εξοικονόμηση ενέργειας* 

•Σπρέι 

•Σύστημα αυτoκαθαρισμού Self Clean 

•Αντιαλκαλικό σύστημα κατά των αλάτων  

•Μήκος καλωδίου: 1.9m 

•Ισχύς: 2500 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Barcode 

DW5122 4210101940730 

* Σε σύγκριση με τη μέγιστη θέση ατμού 



STRATEGY PRODUCT 
PRODUCT 

RANGE 

SEB & SHARE 

CONTENT 

CHANGES VS 

PRE PIB 

BRAND 

STRATEGY 
CONTEXT 

DW3110 Steam Protect  

Code EAN 

 DW3110 4210101948859 

Ανοξείδωτη πλάκα  Microsteam 350 :  

•Ομοιόμορφη διάχυση ατμού χάρη στις 350 μικρο-

οπές 

 Σύστημα Steam protect: Δε χρειαζεται ρυμίσεις 

1 αυτόματη  ρυθμίση  θερμοκρασίας και ατμού 

κατάλληλη για όλα τα υφάσματα 

Ρυθμιζόμενος ατμός: 35 γρ. 

Εξτρα και κάθετος ατμός: 135 γρ. 

High Precision Tip: Ειδικά σχεδιασμένη μύτη για τα 

δύσκολα σημεία των ρούχων όπως γιακάδες , μανίκια και 

τσέπες 

Λειτουργία Spray 

Στοπ σταγόνας 

Μόνιμο αντιαλκαλικό σύστημα προστασίας κατά των 

αλάτων. 

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 300 cc. 

Εργονομική χειρολαβή. 

Ισχύς: 2300 W 



AUTOSTEAM DW4120 

Ανοξείδωτη πλάκα  Microsteam 300 :  

•Ομοιόμορφη διάχυση ατμού χάρη στις 300 μικρο-οπές 

 Σύστημα Auto steam: 3ρυθμίσεις 

3 αυτόματες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ατμού 

DELICATE, NORMAL & MAX” για εύκολη επιλογή  σύμφωνα με το ύφασμα 

Ευκολότερη χρήση σε σύγκριση με τον συμβατικό θερμοστάτη με πολλές 

πληροφορίες 

3 διαφορετικά χρώματα για να μεγιστοποιείται η ορατή διαφοροποίηση από 

έναν κοινό θερμοστάτη 

 Ρυθμιζόμενος ατμός: 35 γρ. 

Εξτρα και κάθετος ατμός: 140 γρ. 

High Precision Tip: Ειδικά σχεδιασμένη μύτη για τα δύσκολα 

σημεία των ρούχων όπως γιακάδες , μανίκια και τσέπες 

Λειτουργία Spray 

Στοπ σταγόνας 

Μόνιμο αντιαλκαλικό σύστημα προστασίας κατά των αλάτων. 

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 250 cc. 

Εργονομική χειρολαβή. 

Ισχύς: 2400 W 



Effective DW1120 

•Ανοξείδωτη πλάκα AIRGLIDE 360O  

•Ρυθμιζόμενος ατμός 0-30 g 

•Turbo ατμός 110 g 

•Στοπ σταγόνας 

•Σπρέι 

•Εργονομική χειρολαβή 

•Σύστημα αυτoκαθαρισμού Self Clean 

•Αντιαλκαλικό σύστημα κατά των αλάτων  

•Χωρητικότητα δοχείου: 250cc 

•Eco Seeting για εξοικονόμηση ενέργειας 

•Ισχύς: 2200 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code EAN 

 DW1120 4210101946725 



Silence Force Multicyclonic  RO8366 

Εξτρα αξεσουάρ: ρύγχος για χαραμάδες, 

ειδικό πέλμα για παρκέ, ακροφύσιο για 

καναπέδες,  ενσωματωμένη βούρτσα για 

ξεσκόνισμα! 
Ειδικά αξεσουάρ για την 

φυσική τρίχα κατοικίδιων 

! Μεγάλη και μικρή 

βούρτσα για έπιπλα και 

χαλιά! Άλλα χαρακτηριστικά: 
• Αποκλειστικό σύστημα “CLEAN EXPRESS ERGO”: Ευκολία 

στην αφαίρεση από τη σκούπα, στο άνοιγμα  του δοχείου και στο 

άδειασμα του!  

•3 επίπεδα φιλτραρίσματος  

•Χωρητικότητα 2Λ.  

•Άνεση κινήσεων με καλώδιο ακτίνας 11μ και 3 ροδάκια 

 

Κωδικό

ς 

Barcode 

RO8366 322161012150

4 

Πέλμα αναρρόφησης Ergo Comfort 
Silence.. Η Απορροφητικότητα στο 

max! 



X treme Cyclonic RO6984 

Έξτρα αξεσουάρ: ρύγχος για χαραμάδες, 

ειδικό πέλμα για παρκέ, ακροφύσιο για 

καναπέδες,  ενσωματωμένη βούρτσα για 

ξεσκόνισμα! 
Ειδικό αξεσουάρ για την 

φυσική τρίχα κατοικίδιων 

!  
Άλλα χαρακτηριστικά: 
• Επίπεδο θορύβου 75DB 

• Εύκολο σύστημα “CLEAN EXPRESS ” 

•Χωρητικότητα 3Λ 

• 2 επίπεδα φιλτραρίσματος. 

• Άνεση κινήσεων με καλώδιο ακτίνας 8.8μ και 3 ροδάκια 

 

 

Κωδικό

ς 

Barcode 

RO6984 322161400012

6 

Πέλμα αναρρόφησης Ergo Comfort 
Silence.. Η Απορροφητικότητα στο 

max! 



Έξτρα αξεσουάρ: ρύγχος με ενσωματωμένη 

βούρτσα για χαραμάδες, ακροφύσιο για 

καναπέδες,  ενσωματωμένη βούρτσα για 

ξεσκόνισμα! 

Άλλα χαρακτηριστικά: 
• Επίπεδο θορύβου 79DB 

• Εύκολο σύστημα “CLEAN EXPRESS ” 

•Χωρητικότητα 1,5Λ 

• 2 επίπεδα φιλτραρίσματος. 

• Άνεση κινήσεων με καλώδιο ακτίνας 8.8μ και 3 ροδάκια 

 

 
Κωδικό

ς 

Barcode 

RO3731 322161013450

4 

Compact Power Cyclonic RO3731 

Iσχυρό, υψηλής απόδοσης πέλμα αναρρόφησης 

εμπλουτισμένο με ποιοτικές υφές 



Silence Force  RO6455 

Πέλμα απορρόφησης Deep 

Clean. Η Απορροφητικότητα στο 

max! 
Έξτρα αξεσουάρ: ρύγχος για χαραμάδες, 

ειδικό πέλμα για παρκέ, ακροφύσιο για 

καναπέδες,  ενσωματωμένη βούρτσα για 

ξεσκόνισμα! 
Ειδικό αξεσουάρ για την 

φυσική τρίχα κατοικίδιων 

! Άλλα χαρακτηριστικά: 
• Σακούλα υψηλού φιλτραρίσματος Hygiene+,  χάρη στη στρώση 

EPA10. 

• Πώμα στην είσοδο της σακούλας  που «αιχμαλωτίζει» τη σκόνη.  

• Χωρητικότητα 4,5Λ. Μόνιμο φίλτρο. 

•Ένδειξη LED.  

•Άνεση κινήσεων με καλώδιο ακτίνας 11μ και 4 ροδάκια 

 

 

Κωδικό

ς 

Barcode 

RO6455 322161012700

1 



Silence Force  RO6441 

Πέλμα απορρόφησης Deep 

Clean. Η Απορροφητικότητα στο 

max! 
Έξτρα αξεσουάρ: ρύγχος για χαραμάδες, 

ειδικό πέλμα για παρκέ, ακροφύσιο για 

καναπέδες,  ενσωματωμένη βούρτσα για 

ξεσκόνισμα! 

Άλλα χαρακτηριστικά: 
• Σακούλα υψηλού φιλτραρίσματος Hygiene+, χάρη στη στρώση 

EPA10. 

• Πώμα στην είσοδο της σακούλας  που «αιχμαλωτίζει» τη σκόνη.  

• Χωρητικότητα 4,5Λ. Μόνιμο φίλτρο. 

•Άνεση κινήσεων με καλώδιο ακτίνας 11μ και 4 ροδάκια 

 

 

Κωδικό

ς 

Barcode 

RO6441 322161012690

5 



Silence Force Compact RO6355 

Πέλμα απορρόφησης Deep 

Clean. Η Απορροφητικότητα στο 

max! 
Έξτρα αξεσουάρ: ρύγχος για χαραμάδες, 

ειδικό πέλμα για παρκέ, ακροφύσιο για 

καναπέδες,  ενσωματωμένη βούρτσα για 

ξεσκόνισμα! 

Άλλα χαρακτηριστικά: 
• Σακούλα υψηλού φιλτραρίσματος Hygiene+, χάρη στη στρώση 

EPA10. 

• Πώμα στην είσοδο της σακούλας  που «αιχμαλωτίζει» τη σκόνη.  

• Χωρητικότητα 3,5Λ. Μόνιμο φίλτρο. 

•Άνεση κινήσεων με καλώδιο ακτίνας 11μ και 4 ροδάκια 

 

 

Κωδικό

ς 

Barcode 

RO6355 322161013550

1 



Silence Force Compact RO6331 

Πέλμα απορρόφησης Deep 

Clean. Η Απορροφητικότητα στο 

max! 
Έξτρα αξεσουάρ: ρύγχος για χαραμάδες, 

ακροφύσιο για καναπέδες,  

ενσωματωμένη βούρτσα για ξεσκόνισμα! 

Άλλα χαρακτηριστικά: 
• Σακούλα υψηλού φιλτραρίσματος Hygiene+, xάρη στη στρώση 

EPA10. 

• Πώμα στην είσοδο της σακούλας  που «αιχμαλωτίζει» τη σκόνη.  

• Χωρητικότητα 3,5Λ. Μόνιμο φίλτρο. 

•Άνεση κινήσεων με καλώδιο ακτίνας 11μ και 4 ροδάκια 

 

 

Κωδικό

ς 

Barcode 

RO6331 322161013360

6 



X treme power RO6886 

Πέλμα απορρόφησης Deep 

Clean. Η Απορροφητικότητα στο 

max! 
Έξτρα αξεσουάρ: ρύγχος για χαραμάδες, 

ειδικό πέλμα για παρκέ, ακροφύσιο για 

καναπέδες,  ενσωματωμένη βούρτσα για 

ξεσκόνισμα! 

Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Σακούλα υψηλού φιλτραρίσματος Hygiene+, xάρη στη στρώση 

EPA10. 

• Πώμα στην είσοδο της σακούλας  που «αιχμαλωτίζει» τη σκόνη.  

• Χωρητικότητα 4,5Λ. Μόνιμο φίλτρο. 

•Άνεση κινήσεων με καλώδιο ακτίνας 11μ και 4 ροδάκια 

 

 

Κωδικό

ς 

Barcode 

RO6886 322161400020

1 

Ειδικό αξεσουάρ για την 

φυσική τρίχα κατοικίδιων 

! 



X treme power RO6831 

Πέλμα απορρόφησης Deep 

Clean. Η Απορροφητικότητα στο 

max! 
Έξτρα αξεσουάρ: ρύγχος για χαραμάδες, 

ειδικό πέλμα για παρκέ, ακροφύσιο για 

καναπέδες,  ενσωματωμένη βούρτσα για 

ξεσκόνισμα! 

Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Σακούλα υψηλού φιλτραρίσματος Hygiene+, xάρη στη στρώση 

EPA10. 

• Πώμα στην είσοδο της σακούλας  που «αιχμαλωτίζει» τη σκόνη.  

• Χωρητικότητα 4,5Λ. Μόνιμο φίλτρο. 

•Άνεση κινήσεων με καλώδιο ακτίνας 8,8μ και 4 ροδάκια 

 

 

Κωδικό

ς 

Barcode 

RO6831 322161400019

5 

Ειδικό αξεσουάρ για την 

φυσική τρίχα κατοικίδιων 

! 



Compacteo Ergo RO5295 

Έξτρα αξεσουάρ: ρύγχος με ενσωματωμένη 

βούρτσα για χαραμάδες, ειδικό πέλμα για 

παρκέ,  ενσωματωμένη βούρτσα για 

ξεσκόνισμα! 

Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Σακούλα υψηλού φιλτραρίσματος Wonderbag compact . 

• Πώμα στην είσοδο της σακούλας που «αιχμαλωτίζει» τη σκόνη.  

• Χωρητικότητα 3Λ.  

• Compact μέγεθος , χερούλι μεταφοράς ! 

•Ανεση κινήσεων με καλώδιο ακτίνας 7,5μ και 2 ροδάκια 

 

 

Κωδικό

ς 

Barcode 

RO5295 322161010910

6 

Ειδικό αξεσουάρ για την 

φυσική τρίχα κατοικίδιων 

! 

Πέλμα απορρόφησης Spa.  

H τέλεια απορροφητικότητα! 



City Space RO2433 

Έξτρα αξεσουάρ: ρύγχος με ενσωματωμένη βούρτσα 

για χαραμάδες, ακροφύσιο για καναπέδες, 

ενσωματωμένη βούρτσα για ξεσκόνισμα! 

Αποθήκευση του ρύγχους στο σώμα της σκούπας. 

Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Σακούλα υψηλού φιλτραρίσματος Wonderbag compact . 

• Πώμα στην είσοδο της σακούλας που «αιχμαλωτίζει» τη σκόνη.  

• Χωρητικότητα 2,5Λ.  

• Compact μέγεθος , μόνο 3,7κιλά! 

•Άνεση κινήσεων με καλώδιο ακτίνας 7,5μ και 2 ροδάκια 

 

 

Κωδικό

ς 

Barcode 

RO2433 322161013060

5 

Πέλμα απορρόφησης Spa.  

H τέλεια απορροφητικότητα! 
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Χαρακτηριστικά  

 6 ταχύτητες με λειτουργία Pulse (διακεκομμένης κίνησης) 

 Γυαλιστερό ανοξείδωτο μπολ χωρητικότητας 4.6Lt 

 Χερούλια και προστατευτικό καπάκι 

 Εργαλεία ζαχαροπλαστικής 

 Εξάρτημα χτυπήματος Flex Whisk Technology !  

 Χυτός ανοξείδωτος αναδευτήρας για μους, κρέμες, 

κέικ και άλλα γλυκά αλλά και αρμυρά εδέσματα. 

 Χυτός ανοξείδωτος γάτζος για σκληρές ζύμες 

 Εξάρτημα Fresh Express : 3 κώνους για λεπτό & 

χοντρο τρίψιμο και κόψιμο   

Ανοξείδωτο Mπλέντερ 1,5L  

Mini κοπτήριο 

 Μηχάνημα παρασκευής ζυμαρικών 

 Το καλώδιο αποθηκεύεται στην συσκευή 

 Ισχύς: 900 Watt 

Βασικά πλεονεκτήματα 
 Εξάρτημα χτυπήματος Flex Whisk Technology: Ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα χτυπήματος 

Flex από ανοξείδωτο ατσάλι σε συνδυασμό με πλαστικό για να φτάνει στη βάση του κάδου 

για τέλεια μαρέγκα & ελαφριές ζύμες με αέρινη υφή, χωρίς θόρυβο! 

Στιβαρό μηχάνημα από χυτό αλουμίνιο! 

Κωδικός Barcode 

QA603 3016661145926 

Ισχυρή για όλες τις ζαχαροπλαστικές εμπνεύσης σας!! 
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Χαρακτηριστικά  

 6 ταχύτητες με λειτουργία Pulse (διακεκομμένης κίνησης) 

 Ανοξείδωτο μπολ χωρητικότητας 4.6Lt 

 Χερούλια και προστατευτικό καπάκι 

 Εργαλεία ζαχαροπλαστικής 

 Εξάρτημα χτυπήματος Flex Whisk Technology !  

 Χυτός ανοξείδωτος αναδευτήρας για μους, κρέμες, 

κέικ και άλλα γλυκά αλλά και αρμυρά εδέσματα. 

 Χυτός ανοξείδωτος γάτζος για σκληρές ζύμες 

 Εξάρτημα Fresh Express : 3 κώνους για λεπτό & 

χοντρο τρίψιμο και κόψιμο   

Mπλέντερ 1,5L  

Μηχανή κοπής κιμά 

Μινι κοπτήριο 

 Το καλώδιο αποθηκεύετε στην συσκευή 

 Ισχύς: 900 Watt 

Βασικά πλεονεκτήματα 
 Εξάρτημα χτυπήματος Flex Whisk Technology: Ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα χτυπήματος 

Flex από ανοξείδωτο ατσάλι σε συνδυασμό με πλαστικό για να φτάνει στη βάση του κάδου 

για τέλεια μαρέγκα & ελαφριές ζύμες με αέρινη υφή, χωρίς θόρυβο! 

 Πιο στιβαρό & σταθερό μηχάνημα: Ενδυνάμωση του συστήματος άνοιγμα /κλείδωμα και 

του μέρους σύνδεσης με το αξεσουάρ 

Κωδικός Barcode 

QA503 3016661146022 

MOULINEX MASTERCHEF GOURMET 
Χειροποίητες λιχουδιές, χωρίς κόπο! 
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MOULINEX MASTERCHEF GOURMET 
Χειροποίητες λιχουδιές, χωρίς κόπο! 

 

Χαρακτηριστικά  

 6 ταχύτητες με λειτουργία Pulse (διακεκομμένης 

κίνησης) 

 Ανοξείδωτο μπολ χωρητικότητας 4.6Lt 

 Χερούλια και προστατευτικό καπάκι 

 Εργαλεία ζαχαροπλαστικής 

 Εξάρτημα χτυπήματος Flex Whisk Technology !  

 Χυτός ανοξείδωτος αναδευτήρας για μους, κρέμες, 

κέικ και άλλα γλυκά αλλά και αρμυρά εδέσματα. 

 Χυτός ανοξείδωτος γάτζος για σκληρές ζύμες 

 Εξάρτημα Fresh Express : 3 κώνους για λεπτό & 

χοντρο τρίψιμο και κόψιμο 

 Το καλώδιο αποθηκεύετε στην συσκευή 

 Ισχύς: 900 Watt 

Κωδικός Barcode 

QA506 3016661146299 

Βασικά πλεονεκτήματα 
 Εξάρτημα χτυπήματος Flex Whisk Technology: Ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα χτυπήματος 

Flex από ανοξείδωτο ατσάλι σε συνδυασμό με πλαστικό για να φτάνει στη βάση του κάδου 

για τέλεια μαρέγκα & ελαφριές ζύμες με αέρινη υφή, χωρίς θόρυβο! 

 Πιο στιβαρό & σταθερό μηχάνημα: Ενδυνάμωση του συστήματος άνοιγμα /κλείδωμα και 

του μέρους σύνδεσης με το αξεσουάρ 



36 

MOULINEX MASTERCHEF GOURMET 
Χειροποίητες λιχουδιές, χωρίς κόπο! 

 

Χαρακτηριστικά  

 6 ταχύτητες με λειτουργία Pulse (διακεκομμένης κίνησης) 

 Ανοξείδωτο μπολ χωρητικότητας 4.6Lt 

 Χερούλια και προστατευτικό καπάκι 

 Εργαλεία ζαχαροπλαστικής 

 Εξάρτημα χτυπήματος Flex Whisk Technology !  

 Χυτός ανοξείδωτος αναδευτήρας για μους, κρέμες, κέικ 

και άλλα γλυκά αλλά και αρμυρά εδέσματα. 

 Χυτός ανοξείδωτος γάτζος για σκληρές ζύμες 

 Το καλώδιο αποθηκεύετε στην συσκευή 

 Ισχύς: 900 Watt 

Κωδικός Barcode 

QA500 3016661145940 

Βασικά πλεονεκτήματα 
 Εξάρτημα χτυπήματος Flex Whisk Technology: Ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα χτυπήματος 

Flex από ανοξείδωτο ατσάλι σε συνδυασμό με πλαστικό για να φτάνει στη βάση του κάδου 

για τέλεια μαρέγκα & ελαφριές ζύμες με αέρινη υφή, χωρίς θόρυβο! 

 Πιο στιβαρό & σταθερό μηχάνημα: Ενδυνάμωση του συστήματος άνοιγμα /κλείδωμα και 

του μέρους σύνδεσης με το αξεσουάρ 



KOYZINOMHXANH 

Κωδικός QA2038 

EAN Code 3016661144240 

 

 

  

 4 ταχύτητες 

 Σύστημα πλανητικής κίνησης  (όλο το μείγμα 

συγκεντρώνεται από τα τοιχώματα του κάδου με 

αποτέλεσμα την τέλεια ανάδευση) 

 Λειτουργία Pulse (διακεκομμένης κίνησης) 

 Ανοξείδωτο μπολ χωρητικότητας 3,5Lt 

 Χερούλια και προστατευτικό καπάκι 

 Εργαλεία ζαχαροπλαστικής 

 Αναδευτήρες για σκληρές /μαλακές ζύμες 

 Αναδευτήρας για μαρέγκα  

 Αξεσουάρ: 

 Κοπτήριο – 3 τύμπανα (τρίψιμο λεπτό/ 

χοντρό & κόψιμο σε φέτες 

Ισχύς: 700 Watt 

 

 

Minichef Gourmet 



 

 Ισχύς : 750 W 

 2 ταχύτητες 

 Λειτουργία Pulse – διακεκομμένης κίνησης η οποία είναι 

συνεχόμενη μέχρι να αφήσετε το κουμπί 

 Μπολ χωρητικότητας 2 Lt 

 Μπλέντερ χωρητικότητας 1,25 Lt 

 Αποθήκευση καλωδίου  

 Εξαρτήματα:  

 Ανοξείδωτα μαχαίρια κοπής 

 Δίσκος ομογενοποίησης (για μαγιονέζα κ .τ.λ) 

 1 ανοξείδωτος και αναστρεφόμενος δίσκος για κοπή και 

τρίψιμο 

Κωδικός Barcode 

FP5131 3016661142604 



 Ισχύς: 500W 
 2 ανοξείδωτοί αυγογδάρτες 
 2 ανοξείδωτοι αναδευτήρες ζύμης 
 5 ταχύτητες 
 Θέση Turbo 
 Κουμπί Eject button για να 

αποδεσμεύονται εύκολα οι αναδευτήρες 
 Κεκλιμένο μπολ 3,3Lt 

 το μείγμα συγκεντρώνεται στο 
κέντρο του κάδου 
 δυνατότητα χτυπήματος μικρών 

ποσοτήτων 
 

Powermix 

Κωδικός ΗΜ6151 

EAN Code 3045388112515 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.kenelle.org/wp-content/uploads/2011/04/meringues.jpg&imgrefurl=http://www.kenelle.org/2011/04/12/meringues-toutes-simples/tray-of-piped-meringues/&usg=__YFGQpJ7x-rmWn0wm6H987EppOWo=&h=1024&w=1364&sz=175&hl=fr&start=18&zoom=1&itbs=1&tbnid=OGZ_Hf1cXM_n6M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/search?q=meringues&hl=fr&gbv=2&biw=1259&bih=626&tbm=isch&ei=hMHCTajIOI7B8QPDyJDvBQ
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_W-6Z4ZYhYS4/SYZbtnxgGcI/AAAAAAAAFDU/9zF0YcjY2m8/s400/RaspberriesPavlova.jpg&imgrefurl=http://clo-sensuous-delights.blogspot.com/2009/02/pavlova-meringue-et-fruits.html&usg=__qto5dth2rCBmwwElrDheMMcNGVg=&h=204&w=307&sz=16&hl=fr&start=12&zoom=1&itbs=1&tbnid=MYEJ-yx3X49KgM:&tbnh=78&tbnw=117&prev=/search?q=pavlova&hl=fr&gbv=2&biw=1259&bih=626&tbm=isch&ei=tcHCTcOzIMiq8APhuPjUBQ
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.amabilia.com/images/cupcake.jpg&imgrefurl=http://www.amabilia.com/contenu/bienmanger/sec04_398.html&usg=__053EftDW0AUiLzJ-j5g2vC0CmvE=&h=411&w=300&sz=43&hl=fr&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=63eSGkwUj-G7mM:&tbnh=125&tbnw=91&prev=/search?q=cupcake&hl=fr&gbv=2&biw=1259&bih=626&tbm=isch&ei=98HCTZypPJCq8APW_8nxBQ
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://artiweb.info/eatandco/components/com_virtuemart/shop_image/product/Brownie_4969115389bb0.jpg&imgrefurl=http://artiweb.info/eatandco/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&category_id=&page=shop.browse&limitstart=0&limit=10&usg=__RTgazF-lutuBhZ5drtEDAZ5pvL0=&h=453&w=600&sz=61&hl=fr&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=zS-k1Axj07S3LM:&tbnh=102&tbnw=135&prev=/search?q=brownie&hl=fr&gbv=2&biw=1259&bih=626&tbm=isch&ei=BcTCTYzUIca48gO4y83xBQ


ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΚΑΔΟ HM4121 

Prep’line 

Κάδος αναμείξεως 

5 ταχύτητες 

Θέση Τurbo 

 Κουμπί Eject button για να αποδεσμεύονται        
εύκολα οι αναδευτήρες 

 Εξαρτήματα: 

 2 ανοξείδωτοι αυγοδάρτες 

 2 ανοξείδωτοι αναδευτήρες ζύμης 

 Κάδο 2.5 lt 

Ισχύς: 450W 

 

Για αφράτη μαρέγκα, πεντανόστιμη  
σαντιγύ και άλλα πολλά!! 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

HM4121 

EAN 

Code 

3045388143328 



ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 

Prep’line 

 

 5 ταχύτητες + Turbo 

 Κουμπί Eject button για να αποδεσμεύονται 
εύκολα οι αναδευτήρες 

 Εξαρτήματα: 

 2 ανοξείδωτοι αναδευτήρες 

 2 εξαρτήματα ζύμης 

Ισχύς: 450W 

Για αφράτη μαρέγκα, πεντανόστιμη σαντιγύ  
και άλλα πολλά!! 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

HM4101 

EAN 

Code 

3045388141324 



Easy Max  

 
 2 ταχύτητες 
 Κουμπί Eject button για να αποδεσμεύονται  

    εύκολα οι αναδευτήρες  

 Εξαρτήματα: 

 2 ανοξείδωτοι αναδευτήρες 

 2 εξαρτήματα ζύμης 

Ισχύς: 200 W 
 
 

 

Ένα εύχρηστο προϊόν σε οικονομική τιμή! 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ABM11A 

EAN Code 3045386759309 

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 

 



  

 Απόδοση 

 3 λεπίδες για μεγαλύτερη απόδοση 
 
 2 ταχύτητες (1 Turbo) 
 XXL χωρητικότητα :  

 0,8 L ωφέλιμος χώρος 
 1,3 L συνολική χωρητικότητα 
 

 « Βάση » 2 σε 1 
 αντιολισθητική βάση 
 καπάκι για το μπολ 
 

 Ισχύς : 500 W 
 Καπάκι στεγανότητας για να 
αναμειγνύεται υγρά 

 Ασφάλεια 

 Το καπάκι στεγανότητας εφαρμόζει για να λειτουργήσει η 
συσκευή 
 

Κωδικός Barcode 

AT718A 3045388510366 



“ 500W! 3 λεπίδες”  

 

 Πολύ – λειτουργικό  : κόβει / αλέθει / ομογενοποιεί   

 Μπολ με διαβάθμιση: 0,5 L ωφέλιμος χώρος 

 Ασφάλεια - το καπάκι στεγανότητας εφαρμόζει για  

     να λειτουργήσει η συσκευή 

 3 ανοξείδωτες λεπίδες 

 1 ταχύτητα + θέση Turbo 

 Ισχύς 500 Watt 

 

 

 
 

Κόβει 

Αλέθει 

Ομογενοποιεί  

ΝΕΟ ΚΟΠΤΗΡΙΟ 

Multi Moulinette 

Made in France 

Κωδικός AT714G 

EAN Code 3045388510328 
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Άλλα χαρακτηριστικά  

Μπολ με διαβάθμιση: 0,5 L ωφέλιμος χώρος 

 Όλα τα εξαρτήματα, εκτός από το μοτέρ πλένονται στο πλυντήριο 

πιάτων 

 1 ταχύτητα 
Κωδικός Barcode 

DJ450B 3016661148002 

 4 λεπίδες! 
Ψιλοκόβει κρεμμύδια, 

ντομάτες, σκόρδα ακόμα 
και μπαχαρικά! 
  Δημιουργεί μαγιονέζα, 

σάλτσες, αλλά και 
αλέθει παιδικές τροφές!  

Μοναδικό! 2 
συστήματα ασφαλείας! 
Η απόλυτη ασφάλεια 
για τα παιδιά! Χωρίς το 
μπολ, η συσκευή δεν 
λειτουργεί! Χωρίς το 
καπάκι η συσκευή δεν 
λειτουργεί! 

Μεγάλη ισχύς! 500W!  

Ψιλοκόβει, αλέθει,  

αναμιγνύει όλα τα υλικά σας! 
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MOULINEX FRESH EXPRESS 
Νέο απλό & οικονομικό! Κόψιμο & 
τρίψιμο απευθείας στο πιάτο σας! 

 
 
Βασικά πλεονεκτήματα 

 Εύκολο στην χρήση: Με το πάτημα ενός 
κουμπιού! Εύκολο σύστημα 
συναρμολόγησης των εξαρτημάτων στο 
στόμιο 

 Άμεσο σερβίρισμα στο πιάτο 

 
Χαρακτηριστικά  

 3 εξαρτήματα για 3 χρήσεις:  

   - Κόψιμο σε λεπτές φέτες 

   - Τρίψιμο ψιλό 

   - Τρίψιμο σκόνη 

 Μοναδική  αποθήκευση των εξαρτημάτων 
στη συσκευή 

 Αποθήκευση καλωδίου στην συσκευή 

  Ισχύς:200Watt 

Κωδικός Barcode 

DJ7535 3045388593680 
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Άλλα χαρακτηριστικά  
 
Ισχύς:  1000W  

 Μεταλλικό πόδι ανάμειξης  

Εργονομική λαβή: Μαλακό υλικό με εργονομικό σχέδιο στη λαβή για 

ευκολία στην χρήση 

 Περιλαμβάνεται  

800ml μπολ ανάμειξης 

500ml κοπτήριο 

Αυγοδάρτης 

Κατασκευάζεται στη Γαλλία 

Κωδικός Barcode 

DD873D 3016661147371 

 25 ταχύτητες + turbo 
Δημιουργήστε 

μείγματα παχύρευστα 
έως κρεμώδη!  

 4 μαχαίρια : 2 για 
συγκέντρωση του 
μείγματος και 2 για 
ανάμειξη  

Ισχυρή δύναμη  

για ισχυρά αποτελέσματα! 

Πανίσχυρο! 1000W • Χωρίς πιτσίλισμα! 



20 ταχύτητες  + Turbo  

Για διαφορετικές αναμείξεις 

Εργονομική λαβή 

500ml κοπτήριο (η βάση 
χρησιμοποιείται και ως καπάκι για 
μπολ για εύκολη αποθήκευση)  
και κανάτα δοσομέτρησης 

Τεχνολογία Activ Flow 

4 ανοξείδωτες λεπίδες για 
ομοιόμορφη πολτοποίηση των 
τροφών σε δευτερόλεπτα  

Μακρύ και ανοξείδωτο πόδι 

Ισχύς: 700W 

Κωδικός Barcode 

DD8611 3016661142208 
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Άλλα χαρακτηριστικά  
Ισχύς:  600W  

 Μεταλλικό πόδι ανάμειξης  

Εργονομική λαβή: Μαλακό υλικό με εργονομικό σχέδιο στη λαβή για 

ευκολία στην χρήση 

 Turbo λειτουργία 

 Περιλαμβάνεται 800ml μπολ ανάμειξης 

Κατασκευάζεται στη Γαλλία 

Κωδικός Barcode 

DD8308 3016661147524 

 16 ταχύτητες  
Δημιουργήστε 

μείγματα παχύρευστα 
έως κρεμώδη!  

• Χωρίς πιτσίλισμα!  4 μαχαίρια : 2 για 
συγκέντρωση του 
μείγματος και 2 για 
ανάμειξη  



TURBOMIX 

1 ταχύτητα 

 Πλαστικό πόδι 

 Δοσομετρητής 800ml 

 Εύκολο στην αποθήκευση:  μπορεί να το τοποθετηθεί και στον 
τοίχο. 

 Ισχύς: 350 Watt 

 

Εύκολα, Νόστιμα και Οικονομικά!! 

Κωδικός DD1001 

EAN Code 3016661136849 

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 



To μπλέντερ που μαγειρεύει!  
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Άλλα χαρακτηριστικά  
Ισχύς:  1100W  

 Ανοξείδωτη κανάτα με διακόπτη ξεκλειδώματος 

 Αποσπώμενα 4 ανοξείδωτα μαχαίρια εκ των οποίων τα 2 οδοντωτά 

 5 ταχύτητας + pulse 

 Λειτουργία θρυμματισμού πάγου 

 Οθόνη LCD για προσωπικό προγραμματισμό 

 Θερμοκρασίες: από 60 έως 100° C 

 Χρόνος μαγειρέματος μέχρι 59 λεπτά 

 Λειτουργία Keep Warm: 40 λεπτά 

 Διπλή ασφάλεια στη κανάτα και στο καπάκι.  

 Χωρητικότητα κανάτας: 2,8λ  (μέχρι 1,8λ μείγμα) 

Κατασκευάζεται στη Γαλλία 

Κωδικός Barcode 

LM9041 3016661147715 

Δημιουργήστε smoothies, 
milkshakes, ελαφριές 
ζύμες, κρέμες 
Θρυμματίστε πάγο 

• 2 αυτόματα προγράμματα χωρίς 

καμία παρακολούθηση! Απλά, 

επιλέξτε το  πρόγραμμά σας και το 

Soup & Co σας μαγειρεύει και 

αναμιγνύει αυτόματα! 

Μαγειρεύει και πολτοποιεί 
κρεμώδης σούπες ή με 
κομματάκια, σάλτσες ακόμα 
και ζεστή σοκολάτα!   

 Περιλαμβάνεται 

βιβλίο συνταγών  
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Άλλα χαρακτηριστικά  

 5 ταχύτητες με λειτουργία Pulse (διακεκομμένης κίνησης) 

Ισχύς: 600 Watt 

Χώρος αποθήκευσης καλωδίου 

Κωδικός Barcode 

LM233A 3016661142154 

6 αποσπώμενες ανοξείδωτες λεπίδες με  

φοβερό αποτέλεσμα ανάμειξης και θρυμματισμού!! 
 

2 κάθετες λεπίδες 

για πλανητική 

κίνηση  

2 οριζόντιες 

λεπίδες για 

εύκολο και 

γρήγορο 

θρυμματισμό 

πολλών υλικών 

ακόμα και πάγο! 

2 οριζόντιες λεπίδες που 

«κοιτούν» προς τα κάτω για 

θρυμματισμό και μίξη ακόμα 

και υλικών που έχουν μείνει 

στο κάτω μέρος της κανάτας.  

Ευκολία στο καθάριαμα με δύο 

κλικς! 1ο κλικ, αφαιρούμε την 

κανάτα, 2ο κλικ πανεύκολη 

αφαίρεση μαχαιρίων!   

Μεγάλης χωρητικότητας 

υψηλής ποιότητας 

κανάτα 2L!   Κατάλληλη 

για κρύα αλλά και ζεστά 

μείγματα! 



 

 2 ταχύτητες  

 Λειτουργία Pulse (διακεκομμένη κίνηση) 

1,5Lt κανάτα με διαβάθμιση (1,25Lt ωφέλιμος 

χώρος) 

 Αποσπώμενες λεπίδες 

 Ασφαλές κλείδωμα 

 Ισχύς: 400 Watt  

 

ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

ΚΩΔΙΚΟΣ LM3001 

EAN 

CODE 

3016661137068 



Αποσπώμενες 

Ανοξείδωτες λεπίδες 

2 ταχύτητες 

Λειτουργία Pulse 

(διακεκομμένη κίνηση) 

Χώρος αποθήκευσης 

του καλωδίου 

Πώμα  

Δοσομέτρησης 

Γυάλινη κανάτα υψηλής 

ποιότητας  

 

χωρητικότητα 1,75L 

(ωφέλιμη χωρητικότητα: 

1.25L) Σύστημα ασφαλείας 

Secure Lock 

Το μπλέντερ δεν ξεκινάει 

εάν δεν έχει τοποθετηθεί 

σωστά Ισχύς: 500W 

Κωδικός Barcode 

LM310E 7211000959 

Δυνατότητα  

 Θρυμματισμού πάγου 



Θρεπτική :  

 1 κουταλιά λάδι για 1,5 kg τηγανητές πατάτες  

 Actifry πατενταρισμένη τεχνολογία : (σύστημα 

παλμικής θερμότητας και αναδευτήρας) 

Νόστιμη : 

 Μαγειρεύετε κρέας λαχανικά ψάρι … 

 Χωρητικότητα : 1,5 Kg 

 

Πρακτική : 

 Ψηφιακό χρονόμετρο  και αυτόματη παύση 
λειτουργίας 

 Ευκολία στο πλύσιμο: το κουταλάκι, ο αναδευτήρας, το 

καπάκι και ο κάδος πλένονται στο πλυντήριο πιάτων 

 Μέχρι 30% γρηγορότερη σε σύγκριση με την 
προηγούμενη Actifry  ***  

 Νέος μοντέρνος σχεδιασμός  

 Ισχύς 1550 W 

 

Φτιάχνετε 1,5 kg τηγανητές πατάτες μόνο με 3% 

λίπος with only 3% fat** 

Actifry Express XL AH9500, Η γρηγορότερη* 

Επαναστατικό! Μόνο μια κουταλιά λάδι για τραγανές και γευστικές 
τηγανητές πατάτες  … και πολλά περισσότερα  

•Σε συγκριση με την γκαμα Actifry   όταν τηγανίζετε 

φρέσκιες πατάτες ψιλοκομμένες 10x10mm.   

**Για 1,5 kg φρέσκιες ψιλοκομμένες πατάτες 10 x 10 

mm, μαγειρεμένες ώστε να έχει μειωθεί το βάρος τους -

52%, με 20 ml λάδι  

***Σε σύγκριση την προηγούμενη Actigry για  το  

μαγείρεμα  για 1 kg φρέσκες ψιλοκομμένες πατάτες 10 x 

10 mm 

Κωδικός Barcode 

AH9500 3045386365159 



Θρεπτική :  

 1 κουταλιά λάδι για 1 kg τηγανητές πατάτες  

 Actifry πατενταρισμένη τεχνολογία : (σύστημα 

παλμικής θερμότητας και αναδευτήρας) 

Νόστιμη : 

 Μαγειρεύετε κρέας λαχανικά ψάρι … 

 Χωρητικότητα : 1 Kg 

 

Πρακτική : 

 Ψηφιακό χρονόμετρο  και αυτόματη παύση 
λειτουργίας 

 Ευκολία στο πλύσιμο: το κουταλάκι, ο αναδευτήρας, 

το καπάκι και ο κάδος πλένονται στο πλυντήριο 

πιάτων 

 Μέχρι 25% γρηγορότερη σε σύγκριση με την 
προηγούμενη Actifry  1kg***  

 Νέος μοντέρνος σχεδιασμός  

 Ισχύς 1400 W 

Φτιάχνετε 1 kg τηγανητές πατάτες μόνο με 3% 

λίπος with only 3% fat** 

Actifry Express FZ7500, Η γρηγορότερη* 

Επαναστατικό! Μόνο μια κουταλιά λάδι για τραγανές και γευστικές 
τηγανητές πατάτες  … και πολλά περισσότερα  

•*Σε σύγκριση με  την Actifry 1 kg όταν τηγανίζετε 

φρέσκιες πατάτες ψιλοκομμένες 10x10mm.   

•**Για 1 kg φρέσκιες ψιλοκομμένες πατάτες 10 x 10 mm, 

μαγειρεμένες ώστε να έχει μειωθεί το βάρος τους -52%, 

με 14 ml λάδι  

***Σε σύγκριση την προηγούμενη Actigry για  το  

μαγείρεμα  για 1 kg φρέσκες ψιλοκομμένες πατάτες 10 x 

10 mm 

Κωδικός Barcode 

FZ7500 3045386372058 



Θρεπτική :  

 1 κουταλιά λάδι για 1 kg τηγανητές πατάτες  

 Actifry πατενταρισμένη τεχνολογία : 
(σύστημα παλμικής θερμότητας και αναδευτήρας) 

Νόστιμη : 

 Μαγειρευετε κρέας λαχανικά ψάρι … 

 Χωρητικότητα : 1 Kg 

 

Πρακτική : 

 Ψηφιακό χρονόμετρο  και αυτόματη παύση 
λειτουργίας 

 Ευκολία στο πλύσιμο: το κουταλάκι, ο 

αναδευτήρας, το καπάκι και ο κάδος πλένονται στο 

πλυντήριο πιάτων 

 Νέος μοντέρνος σχεδιασμός  

 Ισχύς 1400 W 

Φτιάχνετε 1 kg τηγανητές πατάτες μόνο με 3% 

λίπος 

Ή αγαπημένη μας Actifry, σε πιο 
οικονομική τιμή!!!!  
 

Actifry Original FZ7100  

Κωδικός Barcode 

FZ7100 3045380011557 



Χρήση παλμικού αέρα & 

ηλεκτρικής αντίστασης  

Κωδικός Περιγραφή Barcode 

 

FX1000 
FRY DELIGHT MECA 

FX1000 TEF 
3045386373956 

ΤΗΓΑΝΙΣΜ

Α 

ΨΗΣΙΜΟ ΓΚΡΙΛ ΨΗΣΙΜΟ 

ΓΛΥΚΩΝ 

 

Αλλα χαρακτηριστικά:  

 Χωρητικότητα 800γρ 

 Ισχύς 1430 W 

 

 Νόστιμη και υγιεινή! 

Τραγανό τηγανιτό  

φαγητό με λίγο η καθόλου 

λάδι!   

Προσαρμοζόμενη 

θερμοκρασία ανάλογα 

με το φαγητό. 

 Γρήγορη! ½ κιλό 

πατάτες τηγανισμένες 

στους 200 βαθμούς μόνο 

σε 15 λεπτά!    

Αποσπώμενος κάδος και 

καλάθι που πλενονται 

στο πλυντήριο πιάτων.  

30 λεπτά 

χρονοδιακόπτης!  
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Άλλα χαρακτηριστικά  

Χαμηλή ταχύτητα άλεσης (82 RPM): Μείωση 
οξειδωτικών και συντήρηση θρεπτικών 
συστατικών και βιταμινών. 

Αθόρυβο (<75dB): Απολαύστε τον χυμό σας 
ανά πάσα στιγμή μέσα στην ημέρα 

Μόνο 5 εξαρτήματα: Ευκολία στη 
συναρμολόγηση και στο καθάρισμα. Στοπ 
ροής. 

Κωδικός Barcode 

ZU255 3016661146633 

Γευστικός απολαυστικός χυμός με 
βιταμίνες και αντιοξειδωτικά!  

Διπλάσιος χυμός, 
30% περισσότερες 
βιταμίνες και 75% 

περισσότερα 
αντιοξειδωτικά σε 

σχέση με έναν 
απλό αποχυμωτή 

Αυθεντική 

καλύτερη γεύση 

σε σχέση με έναν 

απλό αποχυμωτή! 

Σταθερή υφή.  

Χυμός από ποκιλία 

φρούτων, λαχανικών 

ακόμα και μπαχαρικών 

& φυτικών ινων.  

Καλύτερη διατροφή, 

περισσότερος χυμός, χάρη 

στην τεχνολογία cold press. 

Πρώτη φάση: πολτοποίηση, 

Δεύτερη φάση: ο πολτός 

διαχωρίζεται με φυγόκεντρη 

κίνηση. 



“Φρέσκος χυμός από ολόκληρα φρούτα χωρίς προσπάθεια!” 
 

 

 Εύκολο στη χρήση : Στόμιο πλήρωσης που χωράει  
   1 ολόκληρο φρούτο (75mm) 
 Συνεχής ροή : 2lt δοχείο πολτού (αποσπώμενο) 
 2 ταχύτητες για βέλτιστα αποτελέσματα σύμφωνα  
 με το φρούτο ή το λαχανικό. 

  

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  
 Απευθείας σερβίρισμα στο ποτήρι 
 1.25L κανάτα με σύστημα διαχωρισμού  

   του αφρού 
 Μεταλλικός βραχίονας κλειδώματος 
 Ανοξείδωτο φίλτρο 
 Το φίλτρο, το καπάκι, κανάτα και το δοχείο 

πολτού μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο. 
Ισχύς: 700W 

ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ 

 JU5811 

Κωδικός JU5811 

EAN Code 3045388315978 



62 

Άλλα χαρακτηριστικά  
 Εύκολο στη χρήση : Στόμιο πλήρωσης 

(49mm) 

 Ανοξείδωτο φίλτρο 
 Τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να πλυθούν στο 

πλυντήριο πιάτων 
Στοπ ροής 
Ισχύς: 400W 

 

Κωδικός Barcode 

JU350B 3045386370627 

Εύκολο, γρήγορο, οικονομικό!! 
 

49mm 

Αποχυμωτής JU350B Moulinex Frutelia 

Βασικά πλεονεκτήματα 
 Μικρό μέγεθος αποχυμωτή! Εύκολη αποθήκευση! 
 Χυμός απευθείας στο ποτήρι σας! 
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Άλλα χαρακτηριστικά 

 3 κώνοι  (λεμόνι, πορτοκάλι, grapefruit) 

 Αυτόματη λειτουργία on/off: ανιχνεύει την πίεση του 

φρούτου 

 Στοπ σταγόνας όταν μετακινείς το στόμιο 

 Προστατευτικό κάλυμμα 

 Εσοχή για εύκολη τοποθέτηση του ποτηριού σας 

 Τα πλαστικά μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων 

 Ισχύς: 100 Watts 

Βασικά πλεονεκτήματα 
 Καταπληκτικό ντιζάιν! Inox χρώμα! 
 Χυμός απευθείας στο ποτήρι σας! 
 Ποικιλία χυμών χάρη στους 3 κώνους στυψίματος 

Κωδικός Barcode 

PC603 3045386373338 

Απολαύστε κάθε είδος χυμού!! 

 

Στυπτήριο PC603 Moulinex Direct Serve 
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Άλλα χαρακτηριστικά  
 Προστατευτικό καπάκι 
 Αυτόματη λειτουργία On/Off:  

αντιλαμβάνεται την πίεση των φρούτων 
 Περιστροφή του κώνου και από τις δύο πλευρές 
 Τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να πλυθούν στο 

πλυντήριο πιάτων 
 Το καλώδιο αποθηκεύεται πάνω στην συσκευή 
 Iσχύς: 25W 

 

Κωδικός Barcode 

PC302B 3045386373567 

Εύκολο, γρήγορο, οικονομικό!! 
 

Στυπτήριο PC302B Moulinex Vitapress 

Βασικά πλεονεκτήματα 
 2 φίλτρα πολτού 
 Κανάτα χωρητικότητας: 1L 
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Περιστροφή 
του κώνου 
και από τις 

δύο πλευρές 

Αυτόματη λειτουργία On/Off:  
αντιλαμβάνεται την πίεση των 

φρούτων 

Προστατευτικό 
καπάκι 

Πλέγμα  

Το καλώδιο 
αποθηκεύεται 
πάνω στην 
συσκευή 

Κανάτα 
χωρητικότητας: 0,5L 

Κωδικός  Barcode 

PC1208 3045386363483 

Ισχύς: 25W 



 Χωρητικότητα: 2 Kg 

 Χωρητικότητα λαδιού: 3,3 L 

 Ισχύς : 1800W 

 Αποσπώμενος κάδος 

 Αντικολλητικό κάδος 

 Παράθυρο παρακολούθησης 

 Φίλτρο κατά των οσμών 

 On/off light 

 

 

2 Kg φρέσκιες πατάτες! 

Κωδικός Barcode 

AM4800 3045386363681 



 
•Χωρητικότητα λαδιού: 2,2L 
•Χωρητικότητα φαγητού: 1,4Kg 
•Ισχύς: 1800W 
•Φίλτρο κατά των οσμών 
•Αποσπώμενος αντικολλητικός κάδος 
•Όλα τα μέρη είναι αποσπώμενα και πλενόμενα 
•Εύχρηστος πίνακας ελέγχου 
•Αυτόματο άνοιγμα το καπακιού με το πάτημα ενός 
κουμπιού 

•Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 
•Μεγάλο παράθυρο παρακολούθησης των φαγητών 

Κωδικός Barcode 

ΑΜ3021 3045386351626 



 

• Ισχύς: 550W 

• 3 μπολ 

• Χωρητικότητα 6,5 L 

• ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:  
    Τα μπολ τοποθετούνται το ένα πάνω στο 
άλλο πάνω στην ηλεκτρική βάση 

• Ορατό επίπεδο νερού 

• Μπολ για μαγείρεμα ρυζιού 

•Το καπάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μικρός 
δίσκος σερβιρίσματος 

• Aquatimer: Συγκεκριμένο επίπεδο νερού για κάθε 
τύπο φαγητού, αυτόματη παύση όταν τελειώσει το 
νερό.  

• Συλλέκτης χυμών 

  

 

Κωδικός Barcode 

VC130130 3045386342518 



 3 in 1 :  
• Γκριλ με διπλή επιφάνεια 
• 180° θέση για Barbeque 
• Θέση για φούρνο 

Βασικά Χαρακτηριστικά 
•Ευκολία στον καθαρισμό χάρη στις 
αποσπώμενες πλάκες 
•Ανοξείδωτο φινίρισμα 
•Ασφάλεια χάρη στις ειδικές προδιαγραφές 
στην μεγάλη λαβή και στις επιφάνειες 
‘Safe–to Touch’. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
• 2000 W 
• 600 mm² επιφάνεια ψησίματος 
• 2 αποσπώμενες αντικολλητικές πλάκες 
• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης με 3 θέσεις 
• Φωτεινή ένδειξη ON/OFF 
• Λιποσυλλέκτης 
• Αποθήκευση καλωδίου 
• Κάθετη Αποθήκευση 

Health Grill Comfort  
GR3060 

Grill BBQ Mini-oven 



 Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ! 

 

• Ευκολία στο ψήσιμο: ετοιμάστε ότι γεύμα θέλετε χάρη στις 3 
διαφορετικές ρυθμίσεις (σάντουιτς, ψάρι, κρέας). 

• Ευκολία στην αποθήκευση: η αποθήκευση γίνεται παιχνίδι χάρη στο 
compact σχεδιασμό και στην δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης 

• Ευκολία στον καθαρισμό: αποσπώμενες αντικολλητικές πλάκες. 

• Ασφάλεια στην χρήση: η συσκευή συμμορφώνεται με την νέα κοινοτική 
οδηγία για την ασφάλεια του καταναλωτή (Α12) (αεριζόμενο κάλυμμα και 
μεγάλη αντιθερμική λαβή που προστατεύει από υψηλές θερμοκρασίες) 

 

• Βασικά χαρακτηριστικά:   
• Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος- 30x18cm 

• Ισχύς : 1600 W 

• 2 αντικολλητικές πλάκες που πλενονται στο πλυντήριο πιάτων 

• 2 θέσεις ψησίματος: γκριλ & μπάρμπεκιου 180° 

• Κάθετη αποθήκευση 

• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ  
MINUTE GRILL GC2050 

Κωδικός GC2050 

Barcode 3168430120396 



SW6118 Break Time 

3 σετ από αποσπώμενες πλάκες (γκριλ , 

κοχύλι, και βάφλες 

Αντικολλητικές πλάκες υψηλής ποιότητας και 

μοναδικής αντοχής 

 

 

 Δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης  

Θέση αποθήκευσης καλωδίου 

 2 φωτεινές ενδείξεις:  1) έτοιμο για ψήσιμο 

                                                  2) συνδεδεμένο στην πρίζα 

 Μεγάλη θερμοπλαστική  λαβή  

Χερούλι κλειδώματος 

Ισχύς  : 700W 

Κωδικός Barcode 

SW6118 3168430127128 



SZ192D Σαντουιτσιέρα 

Αντικολλητικές πλάκες 

υψηλής ποιότητας και 

μοναδικής αντοχής 

 

 

Κωδικός Περιγραφή Barcode 

SZ192D ΣΑΝΤ/ΡΑ CROC 

TIME IN/BLACK 

MLX 

3045386374496 

Άλλα χαρακτηριστικά  
 
Ισχύς: 700W 

 Δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης  

 Θέση αποθήκευσης καλωδίου 

 Κουμπί on/off 

 Αντιολισθητικά  πόδια 

 

Χερούλι κλειδώματος 

 

 

2 φωτεινές ενδείξεις:  1) 

προθέρμανση 2) το γεύμα είναι 

ψημένο 
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ULTRACOMPACT 
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Ultracompact Inox  SM156D 
 

 
•Αντικολλητικές πλάκες υψηλής ποιότητας και 
μοναδικής αντοχής 
• Πλάκες γκρίλ 
 
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας & έτοιμη για χρήση 
• Θερμοπλαστικό χερούλι 
 

• Αντιολησθητική βάση 
• Αποθήκευση του καλωδίου 
• Χερούλι κλειδώματος 
 
 
• Κάθετη αποθήκευση 
• Ισχύς: 700 W 
 

Κωδικός Barcode 

SM156D 3045386360000 



 

• Περιστρεφόμενη σχάρα με μεγάλα θερμοπλαστικά 
πλαστικά χερούλια που ασφαλίζουν – ιδανικό για το 
ψήσιμο ψαριού 

• Θερμοπλαστικά μέρη: ευκολία στη χρήση & στο 
πλύσιμο 

• Ομοιόμορφη διάχυση της θερμότητας 

• Δίσκος νερού: λιγότερος καπνός και οσμές 

• 720 cm2 επιφάνεια ψησίματος 

• Αποσπώμενη σχάρα και δίσκος νερού 

• Η σχάρα και το δοχείο νερού πλενονται στο 
πλυντήριο πιάτων 

• Ασφάλεια: η συσκευή δεν λειτουργεί αν τα μέρη της 
δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά 

• Φωτεινή λειτουργία ON/OFF 

• Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους 

• 2200W 

 

 

Κωδικός Barcode 

BG9058 3168430812468 



 

 Χρήση σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους 

 

 Μεγάλη ισχύς: 2200W 
 Δεξαμενή νερού 

Ασφάλεια: η συσκευή δεν 
λειτουργεί αν δεν έχει τοποθετηθεί 
νερό στη δεξαμενή 
 Θερμοπλαστικές λαβές και βάση  
 Ένδειξη λειτουργίας ΟΝ/ΟFF 

 
 

Όλα τα μέρη είναι αποσπώμενα – 
ευκολία στο καθάρισμα 
 
Η σχάρα και το δοχείο νερού 
πλένονται στο πλυντήριο πιάτων 

 
 

Ομοιογενής διάχυση της θερμότητας  
 

 
 
 
 
 
 

Κωδικός Barcode 

BG9038 3168430812482 

http://www.lakeland.co.uk/grand-remoska!reg-electric-cooker/F/C/pots-pans-remoska/productimage/7669?returnURL=/grand-remoska!REG-electric-cooker/F/C/pots-pans-remoska/product/7669
http://www.lakeland.co.uk/grand-remoska!reg-electric-cooker/F/C/pots-pans-remoska/productimage/7669?returnURL=/grand-remoska!REG-electric-cooker/F/C/pots-pans-remoska/product/7669
http://www.lakeland.co.uk/grand-remoska!reg-electric-cooker/F/C/pots-pans-remoska/productimage/7669?returnURL=/grand-remoska!REG-electric-cooker/F/C/pots-pans-remoska/product/7669
http://www.lakeland.co.uk/grand-remoska!reg-electric-cooker/F/C/pots-pans-remoska/productimage/7669?returnURL=/grand-remoska!REG-electric-cooker/F/C/pots-pans-remoska/product/7669
http://www.lakeland.co.uk/grand-remoska!reg-electric-cooker/F/C/pots-pans-remoska/productimage/7669?returnURL=/grand-remoska!REG-electric-cooker/F/C/pots-pans-remoska/product/7669


HV4 

•  Ισχύς : 1400W  
•  Παραγωγή κιμά μέχρι και 1kg/λεπτό 
•  2 δίσκοι κοπής : 

•  Διαμέτρος: 54mm 
•  Πάχος : 3mm 
•  Διάσταση τριπών: 4,7mm - 7,5mm 

•  Μεταλλική κεφαλή 
•  Αξεσουάρ/Εξαρτήματα: 

•  Κοπτήριο με 5 εξαρτήματα κοπής 
•  Εξαρτήματα για κεμπάπ 
•  Εξάρτημα για λουκάνικα 

•  Οι δίσκοι και το καλώδιο αποθηκεύονται 
πάνω στην συσκευή 

Κωδικός ME4151 

Barcode    3045388699320 



ESPRESSIERA AUTOMATIC  

LATT’ESPRESS  KRUPS EA8298 

 Αυτόματη espresso μηχανή 

Λειτουργία One-Touch-Cappuccino για να φτιάχνετε τον τέλειο  Cappuccino 

με το πάτημα ενός κουμπιού 

LCD οθόνη για εύκολη χρήση 

5 συνταγές :Από δυνατό espresso μέχρι Lungo  (1 η 2 φλιτζάνια) 

Όλες οι επιλογές απεικονίζονται στην οθόνη (προετοιμασία καφέ, οδηγίες χρήσης, 

καθαρισμός….) 

Αντλία πίεσης ατμού 15 bars 
 Σύστημα θέρμανσης νερού  Τhermoblock με ανοξείδωτους σωλήνες. 

 Ενσωματωμένος μύλος για κόκκους καφέ 260g 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,7lt 

  Φωτεινή ένδειξη όταν χρειάζεται αφαλάτωση και καθαρισμό 

 Φωτεινή ένδειξης όταν χρειάζεται άδειασμα το δοχείο υπολειμμάτων ή 

γέμισμα το δοχείο νερού 

 Αποσπώμενη θήκη υπολειμμάτων καφέ 

 Πλάκα προθέρμανσης φλιτζανιών 

Αποσπώμενο δοχείο γάλατος  με καπάκι που συνδέεται  με το 

ακροφύσιο ατμού για Cappuccino & Café Latte.  

Το δοχείο είναι κατάλληλο για το ψυγείο για να διατηρείται το γάλα που 

έχει περισσέψει 

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού για υπολείμματα γάλατος 

 Μεταλλικό ακροφύσιο ατμού για Cappuccino & Café Latte 

 Ισχύς: 1450W 

 

Κωδικός Barcode 

EA8298 0010942218371 



ESPRESSIERA AUTOMATIC  KRUPS 

EA8155 

 Αυτόματη espresso μηχανή σε compact design 

LCD οθόνη για εύκολη χρήση 

Όλες οι επιλογές απεικονίζονται στην οθόνη (προετοιμασία καφέ, οδηγίες 

χρήσης, καθαρισμός….) 

Δυνατότητα προγραμματισμού της ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι Ristretto 

μέχρι Lungo : (20 ml-180 ml) 

Δυνατότητα προγραμματισμού 2 αγαπημένων συνταγών 

 Αντλία πίεσης ατμού 15 bars 

 Σύστημα θέρμανσης νερού  Τhermoblock με ανοξείδωτους 

σωλήνες. 

 Ενσωματωμένος μύλος για κόκκους καφέ 260g 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,7lt 

  Φωτεινή ένδειξη όταν χρειάζεται αφαλάτωση και καθαρισμό 

 Φωτεινή ένδειξης όταν χρειάζεται άδειασμα το δοχείο 

υπολειμμάτων ή γέμισμα το δοχείο νερού 

 Αποσπώμενη θήκη υπολειμμάτων καφέ 

 Πλάκα προθέρμανσης φλιτζανιών 

 Μεταλλικό ακροφύσιο ατμού για Cappuccino & Café Latte 

 Ισχύς: 1450W 

 

Κωδικός Barcode 

EA8155 0010942218777 



ESPRESSIERA AUTOMATIC 

COMPACT  EA8108 

 Αυτόματη espresso μηχανή σε compact design 

 Αντλία πίεσης ατμού 15 bars 

Σύστημα θέρμανσης νερού  Τhermoblock με ανοξείδωτους 

σωλήνες. 

Δυνατότητα προγραμματισμού της ποσότητας καφέ στο 

φλιτζάνι 

 Ενσωματωμένος μύλος για κόκκους καφέ 275g 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,6 lt 

 Φωτεινή ένδειξη όταν χρειάζεται αφαλάτωση και 

καθαρισμό 

Φωτεινή ένδειξης όταν χρειάζεται άδειασμα το δοχείο 

υπολειμμάτων ή γέμισμα το δοχείο νερού 

 Αποσπώμενη θήκη υπολειμμάτων καφέ 

 Πλάκα προθέρμανσης φλιτζανιών 

 Μεταλλικό ακροφύσιο ατμού για Cappuccino & Café Latte 

 Ισχύς: 1450W 

 

Κωδικός Barcode 

EA8108 0010942215714 



KRUPS ESPRESSO COMBI XP2240 

Κωδικός : XP2240 

Barcode : 0-010942-209508 

  Μηχανή espresso (15 bar) 

•  Αντλία πίεσης ατμού 15 bar  

•Νέο σύστημα θέρμανσης νερού Diecast Thermoblock 
•Σύστημα «Krups Τamping» - αυτόματη συμπίεση του  καφέ  

•Μια χειρολαβή με ενσωματωμένο φίλτρο για  αλεσμένο 

καφέ (1 ή 2 φλ.) και για μερίδες καφέ (ESE)  

• Λειτουργία «προ-βρασμού»: βέλτιστη ανάδειξη του 

αρώματος του καφέ 

•Νέο μεταλλικό ακροφύσιο ατμού για την δημιουργία 

πλούσιου αφρόγαλου για την παρασκευή Cappuccino και  

Café Latte 

•  Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,1 lt 

•  Πλάκα προθέρμανσης φλιτζανιών 

•  Μειωμένο επίπεδο θορύβου 

•  1450W 

 

Καφετιέρα φίλτρου (1000 Watt) 

•  Γυάλινη κανάτα (10-15 φλ.) 

•  Αντικολλητική  θερμαινόμενη βάση (non-stick) 

•  Στοπ ροής 
•  Ένδειξη στάθμης νερού 

  



KRUPS ESPRESSO SOLO XP5620 

•  Αντλία πίεσης ατμού 15 bar  

• Νέο σύστημα θέρμανσης νερού Diecast 
Thermoblock 
•Σύστημα «Krups Τamping» - αυτόματη συμπίεση 
του  καφέ  

•Μια χειρολαβή με ενσωματωμένο φίλτρο για  

αλεσμένο καφέ (1 ή 2 φλ.) και για μερίδες καφέ 

(ESE)  

• Λειτουργία «προ-βρασμού»: βέλτιστη ανάδειξη 

του αρώματος του καφέ 

•Νέο μεταλλικό ακροφύσιο ατμού για την 

δημιουργία πλούσιου αφρόγαλου για την παρασκευή 

Cappuccino και  Café Latte 

• Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,1 lt 

• Πλάκα προθέρμανσης φλιτζανιών 

• Λειτουργία Auto – off μετά από 9 λεπτά 

• Κουταλάκι δοσομέτρησης 

• Μειωμένο επίπεδο θορύβου 

• 1450W 

•  Χρώμα:  Μαύρο/ Inox 

Κωδικός : XP5620 

Barcode : 0-010942-214458 



 CALVI | XP3440 

•Αντλία πίεσης ατμού 15 bar  

• Νέο σύστημα θέρμανσης νερού 
Compact Thermoblock 

•Μια χειρολαβή με ενσωματωμένο 

φίλτρο για  αλεσμένο καφέ (1 ή 2 

φλ.) και για μερίδες καφέ (ESE)  

•  

•Mεταλλικό ακροφύσιο ατμού για 

την δημιουργία πλούσιου αφρόγαλου 

για την παρασκευή Cappuccino και  

Café Latte 

• Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,1 lt 

• Πλάκα προθέρμανσης φλιτζανιών 

• 1460W 

•  Χρώμα:  Μαύρο/ Inox 

Κωδικός Barcode 

XP3440 0010942216650 



Expert  & Milk  
 

 

 
 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

 Συνδεσιμότητα με smartphone (iPhone, iPad, Android 

smartphone) 

 Αντλία υψηλής πίεσης -19 bars 

 5 μεγέθη δοσολογίας (Ristretto, Espresso, Lungo, 

Americano & 200ml ζεστό νερό) 

 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας  

 Ενσωματωμένο Aeroccino 3 για παρασκευή αφρού γάλακτος 

 Αυτόματη απόρριψη κάψουλας 

 Χωρητικότητα  δοχείου νερού 1,11 Lt 

 Λειτουργία auto off (αυτόματη απενεργοποίηση) για 

εξοικονόμηση ενέργειας μετά από 9’ 

 Ενδεικτική λυχνία LED για ειδοποιήσεις γεμάτου δοχείου 

καψουλών και άδειου δοχείου νερού 

 Ενδεικτική λυχνία Nesrpesso LED για ειδοποιήσεις χαμηλού 

stock καψουλών 

 Ειδοποιήσεις αφαλάτωσης  

 Αποκλειστική λειτουργία με σύστημα κάψουλας Nespresso 

 Σύστημα θέρμανσης νερού New Thermoblock 

 Γρήγορη προθέρμανση: 25s 

 Eνεργειακής κλάσης Α-40% 

 Πτυσσόμενη βάση για φλιτζάνι & θέση για ποτήρι  Freddo και 

Latte Macchiato 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού (0,8lt) 

 Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών (χωρητικότητα 14-19 

κάψουλες)  

 Ισχύς: 1700W 

 Χρώμα: Μαυρη 

 Διαστάσεις: 287 x 380,5 x 223 mm (Π x Μ x Y)  

 

 

Κωδικός : XN6018S 

Bar Code: 5205520005244 



Expert   
 

 

 
 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

 Συνδεσιμότητα με smartphone (iPhone, iPad, Android 

smartphone) 

 Αντλία υψηλής πίεσης -19 bars 

 5 μεγέθη δοσολογίας (Ristretto, Espresso, Lungo, 

Americano & 200ml ζεστό νερό) 

 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας  

 Αυτόματη απόρριψη κάψουλας 

 Χωρητικότητα  δοχείου νερού 1,11 Lt 

 Λειτουργία auto off (αυτόματη απενεργοποίηση) για 

εξοικονόμηση ενέργειας μετά από 9’ 

 Ενδεικτική λυχνία LED για ειδοποιήσεις γεμάτου δοχείου 

καψουλών και άδειου δοχείου νερού 

 Ενδεικτική λυχνία Nesrpesso LED για ειδοποιήσεις χαμηλού 

stock καψουλών 

 Ειδοποιήσεις αφαλάτωσης  

 Αποκλειστική λειτουργία με σύστημα κάψουλας Nespresso 

 Σύστημα θέρμανσης νερού New Thermoblock 

 Γρήγορη προθέρμανση: 25s 

 Eνεργειακής κλάσης Α-40% 

 Πτυσσόμενη βάση για φλιτζάνι & θέση για ποτήρι  Freddo και 

Latte Macchiato 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού (0,8lt) 

 Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών (χωρητικότητα 14-19 

κάψουλες)  

 Ισχύς: 1700W 

 Χρώμα: Μαυρη 

 Διαστάσεις: 287 x 380,5 x 223 mm (Π x Μ x Y)  

 

 

Κωδικός : XN6008S 

Bar Code: 5205520005251 



Prodigio  & Milk  

Η πρώτη Nespresso “connected” μηχανή 
 

 

 
 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

 Συνδεσιμότητα με smartphone (iPhone, iPad, Android 

smartphone) 

 Αντλία υψηλής πίεσης -19 bars 

 3 μεγέθη δοσολογίας 

 Ενσωματωμένο Aeroccino 3 για παρασκευή αφρού γάλακτος 

 Αυτόματη απόρριψη κάψουλας 

 Περιστρεφόμενο δοχείο νερού 

 Λειτουργία auto off (αυτόματη απενεργοποίηση) για 

εξοικονόμηση ενέργειας μετά από 9’ 

 Ενδεικτική λυχνία LED για ειδοποιήσεις γεμάτου δοχείου 

καψουλών και άδειου δοχείου νερού 

 Ενδεικτική λυχνία Nesrpesso LED για ειδοποιήσεις χαμηλού 

stock καψουλών 

 Ειδοποιήσεις αφαλάτωσης  

 Αποκλειστική λειτουργία με σύστημα κάψουλας Nespresso 

 Σύστημα θέρμανσης νερού New Thermoblock 

 Γρήγορη προθέρμανση: 25s 

 Eνεργειακής κλάσης Α-40% 

 Πτυσσόμενη βάση για φλιτζάνι & θέση για ποτήρι  Freddo και 

Latte Macchiato 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού (0,8lt) 

 Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών (χωρητικότητα 14-19 

κάψουλες)  

 Ισχύς: 1700W 

 Χρώμα: Titan 

 Διαστάσεις: 218.4 x 374 x 255 mm (Π x Μ x Y)  

Κωδικός : XN411TS 

Bar Code: 5205520005138 



Prodigio   

Η πρώτη Nespresso “connected” μηχανή 
 

 

 
Συνδεσιμότητα με smartphone (iPhone, iPad, Android smartphone) 

Αντλία υψηλής πίεσης -19 bars 

3 μεγέθη δοσολογίας 

Αυτόματη απόρριψη κάψουλας 

Περιστρεφόμενο δοχείο νερού 

Λειτουργία auto off (αυτόματη απενεργοποίηση) για εξοικονόμηση 

ενέργειας μετά από 9’ 

Ενδεικτική λυχνία LED για ειδοποιήσεις γεμάτου δοχείου καψουλών και 

άδειου δοχείου νερού 

Ενδεικτική λυχνία Nesrpesso LED για ειδοποιήσεις χαμηλού stock 

καψουλών 

Ειδοποιήσεις αφαλάτωσης  

Αποκλειστική λειτουργία με σύστημα κάψουλας Nespresso 

Σύστημα θέρμανσης νερού New Thermoblock 

Γρήγορη προθέρμανση: 25s 

Eνεργειακής κλάσης Α-40% 

Πτυσσόμενη βάση για φλιτζάνι & θέση για ποτήρι  Freddo και Latte 

Macchiato 

Αποσπώμενο δοχείο νερού (0,8lt) 

Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών (χωρητικότητα 14-19 κάψουλες)  

Ισχύς: 1150-1260W  

Χρώμα: Titan 

Διαστάσεις: 119.5 x 374 x 255 mm (Π x Μ x Y)  

 * Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

Κωδικός : XN410TS 

Bar Code:5205520005121 



Χαρακτηριστικά: 

• Αντλία υψηλής πίεσης -19 bars  

• Σύστημα θέρμανσης νερούThermoblock που διατηρεί τη μηχανή ζεστή και πάντα 
έτοιμη να φτιάξει καφέ 
• Αποκλειστική λειτουργία με σύστημα κάψουλας Nespresso 

• Ενσωματομένη συσκευή Aeroccino για αφρόγαλα (ζεστό – κρύο) και για το 

ζέσταμα του γάλατος.  

• Γρήγορη προθέρμανση 25’’ 

• Φωτεινή διακόπτες για αυτόματη επιλογή ποσότητας καφέ (40ml για espresso 

και 100ml για lungo)  

•Λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας (Saving Energy Mode), 
ενεργοποιείται στα 30 λεπτά μετά από την τελευταία παρασκευή καφέ: 18,4W 
μέση κατανάλωση μετά από 1 ώρα σε θέση ‘ Ready to use’ – 1,8W μέση 
κατανάλωση μετά από 1 ώρα σε θέση ‘Energy Saving’ 
• Πτυσσόμενη θέση για φλιτζάνι & θέση για ποτήρι  Freddo και Latte Macchiato 
• Αποσπώμενο δοχείο νερού (1lt) 
• Εύκολη εισαγωγή της κάψουλας  
• Αυτόματη απόρριψη της χρησιμοποιημένη 
  κάψουλας 
• Δοχείο για τις χρησιμοποιημένες κάψουλες (10τμχ) 
• Χρώμα: Titan 

• Ισχύς: 1710W – με aeroccino 1870W 

• Διάσταση (ΥxBxΠ): 40.4x 38,2x28,2 

  

& Milk* 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ NESPRESSO   

Κωδικός :  XN730TS 

BarCode:   5205520003998 

KRUPS NESPRESSO 



Χαρακτηριστικά: 

• Αντλία υψηλής πίεσης -19 bars  

• Σύστημα θέρμανσης νερούThermoblock που διατηρεί τη μηχανή ζεστή και πάντα 
έτοιμη να φτιάξει καφέ 
• Αποκλειστική λειτουργία με σύστημα κάψουλας Nespresso 

• Ενσωματομένη συσκευή Aeroccino για αφρόγαλα (ζεστό – κρύο) και για το 

ζέσταμα του γάλατος.  

• Γρήγορη προθέρμανση 25’’ 

• Φωτεινή διακόπτες για αυτόματη επιλογή ποσότητας καφέ (40ml για espresso 

και 100ml για lungo)  

•Λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας (Saving Energy Mode), 
ενεργοποιείται στα 30 λεπτά μετά από την τελευταία παρασκευή καφέ: 18,4W 
μέση κατανάλωση μετά από 1 ώρα σε θέση ‘ Ready to use’ – 1,8W μέση 
κατανάλωση μετά από 1 ώρα σε θέση ‘Energy Saving’ 
• Πτυσσόμενη θέση για φλιτζάνι & θέση για ποτήρι  Freddo και Latte Macchiato 
• Αποσπώμενο δοχείο νερού (1lt) 
• Εύκολη εισαγωγή της κάψουλας  
• Αυτόματη απόρριψη της χρησιμοποιημένη 
  κάψουλας 
• Δοχείο για τις χρησιμοποιημένες κάψουλες (10τμχ) 
• Χρώμα: κόκκινο 

• Ισχύς: 1710W – με aeroccino 1870W 

• Διάσταση (ΥxBxΠ): 40.4x 38,2x28,2 

  

& Milk* 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ NESPRESSO   

KRUPS NESPRESSO 

Κωδικός : XN7305S 

Bar Code: 5205520003981 



67657 

U & Milk| 

Κωδικός Barcode 

XN2501S 9100011136 

 Αυτόματη παρασκευή του καφέ με το που μπει η κάψουλα στη 

θήκη  

 
- αυτόματο τρύπημα της κάψουλας 
- αυτόματη παρασκευή 
- αυτόματη απόρριψη της κάψουλας  

Νέα Γενιά μηχανών… 

 3 μεγέθη καφέ 

 

 

 

 Δυνατότητα προσαρμογής του νερού ανάλογα με το 

μέγεθος του καφέ 

 Δυνατότητα μνημόνευσης των συνηθειών των 

καταναλωτών 

  

 

- Ristretto (25ml) 
- Espresso (40ml) 
- Lungo  (110ml) 

 

- Η μηχανή προτείνει το μέγεθος που έχει επιλεχθεί περισσότερο τις 
τελευταίες 11 φορές 

  Αντλία υψηλής πίεσης ατμού: 19 bars 

 Χρόνος προθέρμανσης: 25-30s 

 Χωρητικότητα δοχείου νερού: 0.7Lt 

 Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών: 10 τμχ 

 Ενεργειακής κλάσης Α-40% 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού 

 Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών 
 Χώρα Προέλευσης: Ουγγαρία 

 Ισχύς: 1700W 

 

 

 

 

Κωδικός Barcode 

XN2601S 5205520004483 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ NESPRESSO   



U Red Mat | 

Κωδικός Barcode 

XN2501S 9100011136 

 Αυτόματη παρασκευή του καφέ με το που μπει η κάψουλα στη 

θήκη  

 
- αυτόματο τρύπημα της κάψουλας 
- αυτόματη παρασκευή 
- αυτόματη απόρριψη της κάψουλας  

Νέα Γενιά μηχανών… 

 3 μεγέθη καφέ 

 

 

 

 Δυνατότητα προσαρμογής του νερού ανάλογα με το μέγεθος 

του καφέ 

 Δυνατότητα μνημόνευσης των συνηθειών των καταναλωτών 

  

 

- Ristretto (25ml) 
- Espresso (40ml) 
- Lungo  (110ml) 

 

- Η μηχανή προτείνει το μέγεθος που έχει επιλεχθεί περισσότερο τις τελευταίες 
11 φορές 

  Αντλία υψηλής πίεσης ατμού: 19 bars 

 Χρόνος προθέρμανσης: 25-30s 

 Χωρητικότητα δοχείου νερού: 0.7Lt 

 Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών: 10 τμχ 

 Ενεργειακής κλάσης Α-40% 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού 

 Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών 
 Διάσταση (ΥxBxΠ): (32x19,0x38,7) 

 Χώρα Προέλευσης: Ουγγαρία 

 

 

 

 

 

Κωδικός Barcode 

XN2505s 5205520004520 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ NESPRESSO   



U Taupe | 

Κωδικός Barcode 

XN2501S 9100011136 

 Αυτόματη παρασκευή του καφέ με το που μπει η κάψουλα στη θήκη  

 - αυτόματο τρύπημα της κάψουλας 
- αυτόματη παρασκευή 
- αυτόματη απόρριψη της κάψουλας  

Νέα Γενιά μηχανών… 

 3 μεγέθη καφέ 

 

 

 

 Δυνατότητα προσαρμογής του νερού ανάλογα με το μέγεθος 

του καφέ 

 Δυνατότητα μνημόνευσης των συνηθειών των καταναλωτών 

  

 

- Ristretto (25ml) 
- Espresso (40ml) 
- Lungo  (110ml) 

- Η μηχανή προτείνει το μέγεθος που έχει επιλεχθεί περισσότερο τις τελευταίες 11 φορές 

 Αντλία υψηλής πίεσης 19 bars 

 Χρόνος προθέρμανσης: 25-30s 

 Χωρητικότητα δοχείου νερού: 0.7Lt 

 Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών: 10 τμχ 

 Ενεργειακής κλάσης Α-40% 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού 

 Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών 
 Ισχύς: 1260W 
 Διάσταση ΥxBxΠ:(32x19,0x38,7) 

 Χώρα Προέλευσης: Ουγγαρία 

 

 

 

 

 

Κωδικός Barcode 

XN250As 5205520004179 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ NESPRESSO   



U White | 

Κωδικός Barcode 

XN2501S 9100011136 

 Αυτόματη παρασκευή του καφέ με το που μπει η κάψουλα στη θήκη  

 
- αυτόματο τρύπημα της κάψουλας 
- αυτόματη παρασκευή 
- αυτόματη απόρριψη της κάψουλας  

Νέα Γενιά μηχανών… 

 3 μεγέθη καφέ 

 

 

 

 Δυνατότητα προσαρμογής του νερού ανάλογα με το μέγεθος 

του καφέ 

 Δυνατότητα μνημόνευσης των συνηθειών των καταναλωτών 

  

 

- Ristretto (25ml) 
- Espresso (40ml) 
- Lungo  (110ml) 

 

- Η μηχανή προτείνει το μέγεθος που έχει επιλεχθεί περισσότερο τις τελευταίες 11 
φορές 

  Αντλία υψηλής πίεσης ατμού: 19 bars 

 Χρόνος προθέρμανσης: 25-30s 

 Χωρητικότητα δοχείου νερού: 0.7Lt 

 Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών: 10 τμχ 

 Ενεργειακής κλάσης Α-40% 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού 

 Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών 
 Ισχύς: 1260W 

 Διάσταση (ΥxBxΠ): (32x19,0x38,7) 

 Χώρα Προέλευσης: Ουγγαρία 

 

 

 

 

 

Κωδικός Barcode 

XN2501s 5205520004162 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ NESPRESSO   



 ΚRUPS NESPRESSO XN3008S 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

Χαρακτηριστικά: 
•Αντλία υψηλής πίεσης -19 bars 

•Compact μέγεθος! 

•Αποκλειστική λειτουργία με σύστημα κάψουλας Nespresso 

•  Σύστημα θέρμανσης νερού New Thermoblock – Ακόμη πιο γρήγορη 
προθέρμανση  
•Γρήγορη προθέρμανση: 25s 
• Φωτεινή διακόπτες για αυτόματη επιλογή ποσότητας καφέ (40ml για 
espresso και 100ml για lungo  
• Λειτουργία auto off (αυτόματη διακοπή) για εξοικονόμηση ενέργειας μετά 
από 9’ 
• Πτυσσόμενη θέση για φλιτζάνι & θέση για ποτήρι  Freddo και Latte 
Macchiato 
•  Αποσπώμενο δοχείο νερού (0,7lt) με φωτεινή ένδειξη στάθμης  
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 40% λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 
από τις μηχανές ενεργειακής κλάσης Α 
•Φωτιζόμενη ένδειξη άδειου δοχείου νερού 
•  Αυτόματη απόρριψη της χρησιμοποιημένης κάψουλας 
•  Δοχείο για τις χρησιμοποιημένες κάψουλες 
•  Στοπ ροής 
•  Ισχύς: 1260W 
•Χρώμα: Καφέ 
•Διαστάση ΥxΒxΠ: (30,6x19,4x46,4) 

 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

Κωδικός : XN3006S 

Bar C ode: 5-205520-003196 



 ΚRUPS NESPRESSO XN3008S 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

Χαρακτηριστικά: 
•Αντλία υψηλής πίεσης -19 bars 

•Compact μέγεθος! 

•Αποκλειστική λειτουργία με σύστημα κάψουλας Nespresso 

•  Σύστημα θέρμανσης νερού New Thermoblock – Ακόμη πιο γρήγορη 
προθέρμανση  
•Γρήγορη προθέρμανση: 25s 
• Φωτεινή διακόπτες για αυτόματη επιλογή ποσότητας καφέ (40ml για 
espresso και 100ml για lungo  
• Λειτουργία auto off (αυτόματη διακοπή) για εξοικονόμηση ενέργειας μετά 
από 9’ 
• Πτυσσόμενη θέση για φλιτζάνι & θέση για ποτήρι  Freddo και Latte 
Macchiato 
•  Αποσπώμενο δοχείο νερού (0,7lt) με φωτεινή ένδειξη στάθμης  
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 40% λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 
από τις μηχανές ενεργειακής κλάσης Α 
•Φωτιζόμενη ένδειξη άδειου δοχείου νερού 
•  Αυτόματη απόρριψη της χρησιμοποιημένης κάψουλας 
•  Δοχείο για τις χρησιμοποιημένες κάψουλες 
•  Στοπ ροής 
•  Ισχύς: 1260W 
•Χρώμα: Καφέ 
•Διαστάση ΥxΒxΠ: (30,6x19,4x46,4) 

 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

Κωδικός : XN3008S 

Bar Code: 5-205520-003752 



 ΚRUPS NESPRESSO XN3008S 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

Χαρακτηριστικά: 
•Αντλία υψηλής πίεσης -19 bars 

•Compact μέγεθος! 

•Αποκλειστική λειτουργία με σύστημα κάψουλας Nespresso 

•  Σύστημα θέρμανσης νερού New Thermoblock – Ακόμη πιο γρήγορη 
προθέρμανση  
•Γρήγορη προθέρμανση: 25s 
• Φωτεινή διακόπτες για αυτόματη επιλογή ποσότητας καφέ (40ml για 
espresso και 100ml για lungo  
• Λειτουργία auto off (αυτόματη διακοπή) για εξοικονόμηση ενέργειας μετά 
από 9’ 
• Πτυσσόμενη θέση για φλιτζάνι & θέση για ποτήρι  Freddo και Latte 
Macchiato 
•  Αποσπώμενο δοχείο νερού (0,7lt) με φωτεινή ένδειξη στάθμης  
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 40% λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 
από τις μηχανές ενεργειακής κλάσης Α 
•Φωτιζόμενη ένδειξη άδειου δοχείου νερού 
•  Αυτόματη απόρριψη της χρησιμοποιημένης κάψουλας 
•  Δοχείο για τις χρησιμοποιημένες κάψουλες 
•  Στοπ ροής 
•  Ισχύς: 1260W 
•Χρώμα: Καφέ 
•Διαστάση ΥxΒxΠ: (30,6x19,4x46,4) 

 

* Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

Κωδικός : XN3005S 

Bar C ode: 5-205520-003189 



INISSIA BUNDLE. Η αρχή του 

πάθους.. 

 Αντλία υψηλής πίεσης -19 bars 

  Σύστημα θέρμανσης νερού Thermoblock 

  Δυνατότητα προγραμματισμού της ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού (0.7lt) 

 Αυτόματη απόρριψη της χρησιμοποιημένης κάψουλας 

 Δοχείο για τις χρησιμοποιημένες κάψουλες 

 Χρόνος προθέρμανσης 25-30s 

 Ενεργειακής κλάσης Α-40% 

 Αυτόματη διακοπή μετά από 9’ 

 Ισχύς: 1260W 

 Αeroccino για εύκολη παρασκευή ζεστού ή κρύου αφρόγαλου  

 

 

 κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

 

Κωδικός Barcode 

XN1011S 5205520004865 



Το concept.. 
Τόσο απλή, τόσο compact και τόσο ακαταμάχητη που κάνει την 

είσοδο στον κόσμο της Nespresso πιο εύκολο από ποτέ 

 

 

 

 
 

 

ΧΝ1005s ΧΝ1001s ΧΝ1004s 



INISSIA. Η αρχή του πάθους.. 

 Αντλία υψηλής πίεσης -19 bars 

  Σύστημα θέρμανσης νερού Thermoblock 

  Δυνατότητα προγραμματισμού της ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι 

 Αποσπώμενο δοχείο νερού (0.7lt) 

 Αυτόματη απόρριψη της χρησιμοποιημένης κάψουλας 

 Δοχείο για τις χρησιμοποιημένες κάψουλες 

 Χρόνος προθέρμανσης 25-30s 

 Ενεργειακής κλάσης Α-40% 

 Αυτόματη διακοπή μετά από 9’ 

 Ισχύς: 1260W 

 Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 16 κάψουλες καφέ 

 

 

Κωδικός Barcode 

Χ10005s 5205520004681 

Χ10001s 5205520004612 

XN1004s 5205520004766 

 



• Αυτόματη 

• 15 bars αυτόματη ρύθμιση πίεσης  

• Προετοιμασία ζεστών και κρύων ροφημάτων 

• Δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας του καφέ / 

αφρόγαλου/ ροφήματος στο φλιτζάνι 

• Λειτουργεί αποκλειστικά με κάψουλες NESCAFE 

Dolce Gusto 

• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: auto-off 

μετά από 5 λεπτά 

• Απίστευτη ευκολία στη χρήση. Touch panel για 

όλες τις λειτουργίες. 

• Αυτόματο άνοιγμα κεφαλής  

• Αποσπώμενο δοχείο νερού (1Lt) 

• Σύστημα θέρμανσης νερού Thermoblock 

• Πολύ γρήγορη προθέρμανση 

• Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών με δυνατότητα 

προσαρμογής του ύψους 

•  Χαμηλό επίπεδο θορύβου 

• Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 6 κάψουλες 

• Ισχύς: 1600W 

• Διαστάσεις: 252 x 318 x 252 mm  

Nescafe 
 Classic 

Κωδικός: KP600ES 

Barcode:5205520005190 

Movenza  



Κωδικός: KP6008S 

Barcode:5205520005183 

• Αυτόματη 

• 15 bars αυτόματη ρύθμιση πίεσης  

• Προετοιμασία ζεστών και κρύων ροφημάτων 

• Δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας του καφέ / 

αφρόγαλου/ ροφήματος στο φλιτζάνι 

• Λειτουργεί αποκλειστικά με κάψουλες NESCAFE 

Dolce Gusto 

• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: auto-off 

μετά από 5 λεπτά 

• Απίστευτη ευκολία στη χρήση. Touch panel για 

όλες τις λειτουργίες. 

• Αυτόματο άνοιγμα κεφαλής  

• Αποσπώμενο δοχείο νερού (1Lt) 

• Σύστημα θέρμανσης νερού Thermoblock 

• Πολύ γρήγορη προθέρμανση 

• Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών με δυνατότητα 

προσαρμογής του ύψους 

•  Χαμηλό επίπεδο θορύβου 

• Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 6 κάψουλες 

• Ισχύς: 1600W 

• Διαστάσεις: 252 x 318 x 252 mm  

Nescafe 
 Classic 

Movenza  



Nescafe 
 Classic 

Κωδικός: KP350BS 

Barcode: 5205520005046 

Drop  
• Αυτόματη 

• 15 bars αυτόματη ρύθμιση πίεσης  

• Προετοιμασία ζεστών και κρύων ροφημάτων 

• Δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας του καφέ / 

αφρόγαλου/ ροφήματος στο φλιτζάνι 

• Λειτουργεί αποκλειστικά με κάψουλες NESCAFE Dolce 

Gusto 

• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: auto-off μετά 

από 5 λεπτά 

• Απίστευτη ευκολία στη χρήση. Touch panel για όλες 

τις λειτουργίες. 

• Αποσπώμενο δοχείο νερού (0,8Lt) 

• Σύστημα θέρμανσης νερού Thermoblock 

• Πολύ γρήγορη προθέρμανση 

• Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών με δυνατότητα 

προσαρμογής του ύψους 

•  Χαμηλό επίπεδο θορύβου 

• Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 6 κάψουλες 

• Ισχύς: 1600W 

• Διαστάσεις: 252 x 318 x 252 mm  

 

  

 



Nescafe 
 Classic 

Κωδικός: KP3505S 

Barcode: 5205520005039 

Drop  
• Αυτόματη 

• 15 bars αυτόματη ρύθμιση πίεσης  

• Προετοιμασία ζεστών και κρύων ροφημάτων 

• Δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας του καφέ / 

αφρόγαλου/ ροφήματος στο φλιτζάνι 

• Λειτουργεί αποκλειστικά με κάψουλες NESCAFE Dolce 

Gusto 

• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: auto-off μετά 

από 5 λεπτά 

• Απίστευτη ευκολία στη χρήση. Touch panel για όλες 

τις λειτουργίες. 

• Αποσπώμενο δοχείο νερού (0,8Lt) 

• Σύστημα θέρμανσης νερού Thermoblock 

• Πολύ γρήγορη προθέρμανση 

• Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών με δυνατότητα 

προσαρμογής του ύψους 

•  Χαμηλό επίπεδο θορύβου 

• Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 6 κάψουλες 

• Ισχύς: 1600W 

• Διαστάσεις: 252 x 318 x 252 mm  

 

  

 



Nescafe 
 Classic 

Κωδικός: KP3501S 

Barcode: 5205520005114 

Drop  
• Αυτόματη 

• 15 bars αυτόματη ρύθμιση πίεσης  

• Προετοιμασία ζεστών και κρύων ροφημάτων 

• Δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας του καφέ / 

αφρόγαλου/ ροφήματος στο φλιτζάνι 

• Λειτουργεί αποκλειστικά με κάψουλες NESCAFE Dolce 

Gusto 

• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: auto-off μετά 

από 5 λεπτά 

• Απίστευτη ευκολία στη χρήση. Touch panel για όλες 

τις λειτουργίες. 

• Αποσπώμενο δοχείο νερού (0,8Lt) 

• Σύστημα θέρμανσης νερού Thermoblock 

• Πολύ γρήγορη προθέρμανση 

• Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών με δυνατότητα 

προσαρμογής του ύψους 

•  Χαμηλό επίπεδο θορύβου 

• Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 6 κάψουλες 

• Ισχύς: 1600W 

• Διαστάσεις: 252 x 318 x 252 mm  

 

  

 



Nescafe 
 Classic 

Κωδικός: KP1605S 

Barcode: 5205520004476 

Genio 2 KP1605s 
• Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία 

• 15 bars αυτόματη ρύθμιση πίεσης  

• Προετοιμασία ζεστών και κρύων ροφημάτων 

• Δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας του καφέ / 

αφρόγαλου/ ροφήματος στο φλιτζάνι 

• Λειτουργεί αποκλειστικά με κάψουλες NESCAFE Dolce 

Gusto 

• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: auto-off μετά 

από 5 λεπτά 

• Απίστευτη ευκολία στη χρήση – μόνο 3 βήματα για τον 

τέλειο καφέ 

• Αποσπώμενο δοχείο νερού (1Lt) 

• Σύστημα θέρμανσης νερού Thermoblock 

• Πολύ γρήγορη προθέρμανση 

• Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών με δυνατότητα 

προσαρμογής του ύψους 

•  Χαμηλό επίπεδο θορύβου 

• Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 6 κάψουλες 

• Ισχύς: 1600W 

 

  

 



Nescafe 
 Classic 

• Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία – 7 επίπεδα 

δοσομέτρησης 

• 15 bars αυτόματη ρύθμιση πίεσης  

• Προετοιμασία ζεστών και κρύων ροφημάτων 

• Δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας του καφέ / 

αφρόγαλου/ ροφήματος στο φλιτζάνι 

• Λειτουργεί αποκλειστικά με κάψουλες NESCAFE Dolce 

Gusto 

• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: auto-off μετά από 5 

λεπτά 

• Απίστευτη ευκολία στη χρήση – μόνο 3 βήματα για τον 

τέλειο καφέ 

• Αποσπώμενο δοχείο νερού (0.8lt) 

• Σύστημα θέρμανσης νερού Thermoblock 

• Πολύ γρήγορη προθέρμανση 

• Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών με δυνατότητα 

προσαρμογής του ύψους 

•  Χαμηλό επίπεδο θορύβου 

• Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 6 κάψουλες 

• Ισχύς: 1600W 

 

  

Κωδικός Barcode 

KP1208GB 520552000465

0 



Nescafe 
 Classic 

• Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία – 7 επίπεδα 

δοσομέτρησης 

• 15 bars αυτόματη ρύθμιση πίεσης  

• Προετοιμασία ζεστών και κρύων ροφημάτων 

• Δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας του καφέ / 

αφρόγαλου/ ροφήματος στο φλιτζάνι 

• Λειτουργεί αποκλειστικά με κάψουλες NESCAFE Dolce 

Gusto 

• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: auto-off μετά από 5 

λεπτά 

• Απίστευτη ευκολία στη χρήση – μόνο 3 βήματα για τον 

τέλειο καφέ 

• Αποσπώμενο δοχείο νερού (0.8lt) 

• Σύστημα θέρμανσης νερού Thermoblock 

• Πολύ γρήγορη προθέρμανση 

• Αποσπώμενος συλλέκτης υγρών με δυνατότητα 

προσαρμογής του ύψους 

•  Χαμηλό επίπεδο θορύβου 

• Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 6 κάψουλες 

• Ισχύς: 1600W 

 

  

Κωδικός Barcode 

KP1205GB 520552000464

3 



• 15 bars αυτόματη ρύθμιση πίεσης  

• Προετοιμασία ζεστών και Κρύων ροφημάτων 

• Δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας του καφέ / 

αφρόγαλου/ ροφήματος στο φλιτζάνι 

• Λειτουργεί αποκλειστικά με κάψουλες NESCAFE 

Dolce Gusto 

• Απίστευτη ευκολία στη χρήση – μόνο 3 βήματα 

για το τέλειο καφέ 

• Αποσπώμενο δοχείο νερού 

• Σύστημα θέρμανσης νερού Thermoblock 

• Πολύ γρήγορη προθέρμανση 

•  Χαμηλό επίπεδο θορύβου 

• Μοντέλο/Χρώμα: PICCOLO κόκκινο 

• Με κάθε συσκευασία ΔΩΡΟ 6 κάψουλες 

• Ισχύς: 1460W 

 

 

  

Nescafe 
 Classic 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Κωδικός: KP100610s 

Barcode: 5205520004490 



Βασικά πλεονεκτήματα:  

• Ασφάλεια για όλους και ειδικά για τα 

παιδιά! Μπορούμε να αγγίξουμε τον 

βραστήρα ακόμα και αν καίει το νερό χάρη 

στη διπλή μόνωση της κανάτας 

• Ευκολία στο καθάρισμα λόγω του 

ανοξείδωτου στο εσωτερικό του βραστήρα! 

• Οικονομία! Κρατάει το νερό ζεστό για 30 

λεπτά! 

Χαρακτηριστικά: 

Διπλής μόνωσης κανάτα: Εξωτερικά πλαστική, 
εσωτερικά ανοξείδωτη 

Χωρητικότητα: 1,5L 

Καλυμμένη αντίσταση 

Διακόπτης On/Off φωτιζόμενος 

Ισχύς: 2400 W 

Αποσπώμενη βάση 360° 

Αποσπώμενο φίλτρο κατά των αλάτων 

Κωδικός Barcode 

KO3718 3045386371334 



Βραστήρας                        EXPRESS INOX KI230D  

• Ισχύς: 2400W 

• Κανάτα inox 

• Χωρητικότητα 1,7lt 

• Καλυμμένη αντίσταση inox 

• Αποσπώμενο αντιαλκαλικό φίλτρο 

• Διπλή ένδειξη στάθμης νερού 

• Αποσπώμενη βάση-3600 περιστροφή 

• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 

• Αποθήκευση καλωδίου 

Κωδικός : KI230D 

EAN: 3045386368945 



Βραστήρας Subito Winered  
 

Χωρητικότητα: 1,7Lt 
Αποσπώμενο αντιαλκαλικό φίλτρο 
Αρθρωτό καπάκι 
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 
Καλυμμένη αντίσταση 
Ένδειξη στάθμης νερού 
Ισχύς: 2400 Watt 
 

Code 

 

EAN 

 

BY5405 3045386357611 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Χωρητικότητα: 1,7Lt 

Αποσπώμενο αντιαλκαλικό φίλτρο 

Καλυμμένη αντίσταση 

Αποσπώμενο καπάκι 

Αποσπώμενη βάση-3600 περιστροφή 

Ισχύς: 2400W 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Barcode 

KI150D 3045386362806 



•  Ισχύς: 2200 - 2400 W 

•  Χωρητικότητα: 1,2 L 

• Διπλή ένδειξη στάθμης νερού 

• Αρθρωτό καπάκι που ανοίγει εύκολα με το πάτημα ενός 

κουμπιού 

•  Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 

•  Αυτόματη διακοπή λειτουργίας 

• Καλυμμένη αντίσταση inox 

• Αποσπώμενο αντιαλκαλικό φίλτρο 

• Αποσπώμενη βάση-3600 περιστροφή 



Titre présentation & date 

Σετ πρωινού 



 Σχέδιο με inox  δαχτυλίδι 

Καλυμμένη αντίσταση  

Μεγάλη χωρητικότητα  1,7L  

Αποσπώμενο αντιαλκαλικο φίλτρο  

360° περιστρεφόμενη βάση 

Αρθρωτό καπάκι που ανοίγει εύκολα με το πάτημα ενός 

κουμπιού 

Διπλή ένδειξη στάθμης νερού 

 Ισχύς : 2400W 

Βραστήρας Principio Plus 

Κωδικός Barcode 

ΒΥ1081 3045386373963 



 Σχέδιο με inox  δαχτυλίδι 

Χωρητικότητα 10-15 cups 

 1.25L ζεστού καφέ 

 Ορατή ένδειξη επίπεδου νερού στο μπροστινό μέρος  

 Περιστρεφόμενη θήκη φίλτρου 

 Σύστημα Anti-drip 

 0/I  διακόπτης 

 Αυτόματη παύση λειτουργίας μετά από 30 min 

 Ο καφές διατηρείται ζεστός για ≈30 min max 

 Ισχύς: 1000W (230V) 

Καφετιέρα φίλτρου Principio+ 

Κωδικός Barcode 

FG2641 3045386373970 



Principio 3  

 

• Χωρητικότητα κανάτας: 10-15 φλιτζάνια  

•  Εσωτερική ένδειξη στάθμης νερού 

• Περιστρεφόμενη θήκη φίλτρου 

• Ευκολία στην χρήση: Ο διακόπτης λειτουργίας 

βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της συσκευής 

•  Στοπ ροής 

• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά  από 30 λεπτά 

• Ισχύς : 1000 W 

Κωδικός Barcode 

FG26081 3045386369638 



 
 

 

Χωρητικότητα κανάτας: 10-15 φλιτζάνια 
Περιστρεφόμενη θήκη φίλτρου  
Εσωτερική ένδειξη στάθμης του νερού 
Ευκολία στην χρήση: Ο διακόπτης λειτουργίας    

βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της συσκευής  
Στοπ ροής 
 Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30’ 
Ισχύς: 1000 Watt 

Code 

 

EAN 

 

FG360D1 3045386369614 

III 



 
 

 Χωρητικότητα κανάτας: 8-10 φλιτζάνια 
Aνοξείδωτη θήκη φίλτρου 
Κανάτα θερμός  
Εσωτερική ένδειξη στάθμης του νερού 
Διακόπτης λειτουργίας Οn/off 
Στοπ ροής 
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 5’ 
Ισχύς: 800 Watt 

Code 

 

EAN 

 

FT36081 3045386369515 



Οθόνη LCD 

Λεπτό γυάλινο πλατό 

Ηλεκτρόδια 

4 μνήμες με αυτόματη 
αναγνώριση χρήστη 

Ένδειξη βάρους και λίπους με 
βάση τα προσωπικά σας όρια.  

VISIO CONTROL® 
Φωτεινή ένδειξη που σας δείχνει 
την εξέλιξη του λίπους και της 
μυικής μάζας του σωματικού σας 
βάρους : 

 Πράσινη ένδειξη : απώλεια λίπους ή αύξηση μυϊκής 

μάζας 

 Πορτοκαλί  ένδειξη: σταθερό 

 Φούξια ένδειξη : απώλεια μυϊκής μάζας ή αύξηση 

λίπους 

   Κωδικός Barcode 

BM7100 3168430203815 

• Ανώτατη ένδειξη βάρους: 160 kg  

• Ευαισθησία: 100g 

• Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας 



Οθόνη LCD 

VISIO CONTROL® 
Φωτεινή ένδειξη που σας 
δείχνει την εξέλιξη του 
βάρους σας : 

Λεπτό γυάλινο πλατό 

4 μνήμες με 
αυτόματη 
αναγνώριση 
χρήστη 

Κωδικός Barcode 

PP5150 3168430203808 

 Πορτοκαλί  

ένδειξη: 

Είστε 

σταθεροί σε 

βάρος 

 Πράσινη 

ένδειξη: 

Έχετε 

χάσει 

βάρος 

 Φούξια 

ένδειξη: 

Έχετε 

πάρει 

βάρος 

• Ανώτατη ένδειξη βάρους: 160 kg  

• Ευαισθησία: 100g 

• Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας 



  Ενισχυμένο γυάλινο αντιολισθητικό πλατό 
 Μεγάλη LCD οθόνη 
  Σταθερή βάση 
  4 μνήμες  
  100% ηλεκτρονική  
  Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας 
  Μέγιστο βάρος: 160kg 
  Ευαισθησία: 100 γρ. 
   Χρώμα: Ασημί/Μεταλλικό γκρι 

Κωδικός Barcode 

PP3020 3168430169654 



Χαρακτηριστικά  

• Ανώτατη ένδειξη βάρους:160 kg  

• Ευαισθησία:100 g 

• Αυτόματη έναρξη 

• Διαστάσεις: 320 x 300 mm 

• Μπαταρία (περιλαμβάνεται): 3V lithium 

Γυάλινο πολύ λεπτό πλατώ 

  Ευκολία στον καθαρισμό & στην αποθήκευση 

Μεγάλη LCD οθόνη 

  Διαστάσεις : 65 x 65 mm  

 

CODE PP1200 

Barcode 316843013599

4 

Premio 



Χαρακτηριστικά  

• Ανώτατη ένδειξη βάρους:160 kg  

• Ευαισθησία:100 g 

• Αυτόματη έναρξη 

• Διαστάσεις: 300 x 290 mm 

• Μπαταρία (περιλαμβάνεται): 3V lithium 

Γυάλινο πολύ λεπτό πλατώ 

  Ευκολία στον καθαρισμό & στην αποθήκευση 

 

CLASSIC  «blossom» 

Κωδικός Barcode 

PP1110 3168430168381 



Χαρακτηριστικά  

• Ανώτατη ένδειξη βάρους :160 kg  

•  Ευαισθησία:100 g 

• Αυτόματη έναρξη 

• Διαστάσεις  πλατό: 300 x 300 mm 

•Μπαταρία (περιλαμβάνεται) : 3V lithium CR2032 

 

Γυάλινο πλατό 

  Ευκολία στον καθαρισμό & στην αποθήκευση 

 

Μεγάλη οθόνη  LCD 

 Μέγεθος : 70 x 35 mm  

 Ύψος ψηφίων : 28 mm 

3  μετρήσεις  βάρους : Kg/St.lb/Lb 

 

22 mm 

CLASSIC  

Κωδικός Barcode 

PP1133 3168430254565 



Χαρακτηριστικά  

• Ανώτατη ένδειξη βάρους :150 kg  

•  Ευαισθησία:100 g 

• Αυτόματη έναρξη 

• Διαστάσεις  πλατό: 280 x 280 mm 

•Μπαταρία (περιλαμβάνεται) : 3V lithium CR2032 

 

Γυάλινο πλατό 

  Ευκολία στον καθαρισμό & στην αποθήκευση 

 

Μεγάλη οθόνη  LCD 

 Μέγεθος : 65 x 30 mm  

 Ύψος ψηφίων : 23 mm 

3  μετρήσεις  βάρους : Kg/St.lb/Lb 

 

22 mm 

PREMISS 

Κωδικός Barcode 

PP1063 3168430254527 



Optiss BC5000 

•Μέγιστο βάρος : 5kg 

 

• Διαβάθμιση : 1g 

 

• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας 
 

Λειτουργία Tara  

 

 

Ζύγισμα υγρών : μέτρηση βάρους σε  cl & dl 

 

 

 Ζύγισμα στερεών 

 

 

Γάντζος ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση 

 

Γυάλινο πλατώ 

 

Code Barcode 

BC5000 3168430133709 



  HOW TO QUICKLY BOOST  
DURABLE & PROFITABLE GROWTH ?  

Ξυριστική κεφαλή   
37 mm 9 

Για τα γένια και το σώμα 7 in 1  
 

Charging and storage stand 

7 

Επένδυσή από τιτάνιο ( 3 φορές πιο 
ανθεκτική από το ατσάλι) 

6 

2 Λεπίδα για 
τριμμαρισμα των 
γενιών 32 mm 

1 
Wet & Dry 
100% αδιάβροχο 

3 1 προσαρμοζόμενο 
χτενάκι για τα γένια: 
3/4/5/6/7mm 

4 

Λεπίδα ακριβείας 7 mm 

5 

Μικρή   ξυριστική 
κεφαλή 25 mm  
 
Εξάρτημα για τη μύτη και 
τα αυτιά 

8 

                                                     NEW TRIM & STYLE   

10 Αυτονομία 60’ 



Κωδικός Barcode 

ΤΝ5100 3121040054499 

  «Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για χρήση σε 

στεγνά και βρεγμένα μαλλιά»  
 

  Ανοξείδωτες λεπίδες υψηλής αντοχής με επίστρωση 

από Τιτάνιο 

 100% αδιάβροχη, χρήση σε στεγνά και βρεγμένα 

μαλλιά  

 Μοτέρ υψηλής αντοχής  7500 rpm 

 Αυτονομία: 45 λεπτά 

 Χρόνος φόρτισης: 10  ώρες 

 2 χτενάκια για τα μαλλιά με 15 θέσεις κοψίματος 

•1 χτενάκι από 3 έως 15 mm 

• 1 χτενάκι από 17 έως 29mm 

Ακρίβεια κοψίματος: 2mm 

 Τσαντάκι αποθήκευση και μεταφοράς 



 Ανοξείδωτες λεπίδες υψηλής αντοχής 

 Χρήση χωρίς καλώδιο - εργονομία 

 Βάση φόρτισης 

 Φωτιζόμενη ένδειξη λειτουργίας 

 Αυτονομία: 40 λεπτά 

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες 

2 χτενάκια για τα μαλλιά με 19 θέσεις 

κοψίματος 

•1 χτενάκι από 3 έως 15 mm 

• 1 χτενάκι από 18 έως 30mm 

H συσκευή περιλαμβάνει βουρτσάκι 

καθαρισμού 

Κωδικός Barcode 

TN1410 3121040054543 



Nomad 

Κωδικός Barcode 

TN2300 3121040052594 

 Ανοξείδωτες λεπίδες υψηλής αντοχής 

 Ευκολία στον καθαρισμό, αποσπωμενη 

κεφαλή 

 Επαναφορτιζόμενη  

 Αυτονομια : 60 λεπτα 

 Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες  

 Φωτεινή  Ενδειξη φόρτισης 

 Βουρτσακι καθαρισμόυ κια λαδι λίπανσης 

λεπίδων 

 Μπαταρίες Ni-MH  

Χτενάκια για τα γενια  με 5 θέσεις κοψίματος 

 Από 3 έως 7 mm με ακρίβεια 1 mm 

 Χωρίς χτενακι  0,9 mm υψος κοπής 

 

 

 

 

  

Επαναφορτιζομενη μηχανη κοπης για τα γενια για χρήση με η χωρις καλώδιο 



  HOW TO QUICKLY BOOST  
DURABLE & PROFITABLE GROWTH   

Κιτ ανδρικής περιποίησης  

TN3650  

 

   

 

Mini grooming kit 
 

  Wet & Dry 100% αδιάβροχη 

  Επαγγελματικής ποιότητας λεπίδες TITANIUM 

  Κοπτική μηχανή 20 mm 

  2 χτενάκια: 3 mm , 6 mm  

  Λειτουργεί με μπαταρίες (1 x LR6 

συμπεριλαμβάνονται) 

  Αυτονομία : 167 min* (* για χρήση της 

κοπτικής μηχανής) 

  Ξυριστική κεφαλή 25 mm 

  Νεσεσέρ 

  Οδηγός ακριβείας 5 mm 

  Κοπτικό μύτης & αυτιών 

  Βάση αποθήκευσης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κωδικός Barcode 

TN3650 3121040059210 



 Ισχύς: 2200W 

AC Motor: επαγγελματικό μοτέρ για χρήση 

μεγάλης διάρκειας 

Πολύ  λεπτός συγκεντρωτής αέρα  (6mm) 

  2 θέσεις ταχύτητας / 3 θέσεις  θερμοκρασίας 

 Λειτουργία κρύου αέρα  

Γάντζος ανάρτησης  

Αφαιρούμενο πλέγμα  

Φυσούνα 

 Επίστρωση Keratin & Shine 

 

 

 

 

CV8732 

INFINI PRO Hair Dryer CV8732    

Αποκλειστική επίστρωση Rowenta for Elite Keratin & Shine 

που συνδυάζει  κερατίνη & τουρμαλίνη: 

1. Η κερατίνη, δομικό στοιχείο, από το οποίο αποτελούνται 

οι ίνες των τριχών, είναι υπεύθυνη για την ανθεκτικότητα 

και την ελαστικότητα μαλλιών 

2. Η τουρμαλίνη εκπέμπει φυσικά ιόντα, τα τα ποία 

χαρίζουν λάμψη και δρουν κατά του στατικού 

ηλεκτρισμού 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Λαμπερά και όμορφα μαλλιά 

Κωδικός Barcode 

CV8732 3121040059203 



 Ισχύς: 2100W (100km/h) 

AC Motor: επαγγελματικό μοτέρ για χρήση 
μεγάλης διάρκειας 

 Λεπτός συγκεντρωτής αέρα  (9mm) 

  2 θέσεις ταχύτητας / 3 θέσεις  
θερμοκρασίας 

 Λειτουργία κρύου αέρα  

Γάντζος ανάρτησης  

Αφαιρούμενο πλέγμα  

 Επίστρωση Keratin & Shine 

 

 

CV7812 

SIGNATURE CV7812       PRO AC  

Αποκλειστική επίστρωση Rowenta for Elite Keratin & Shine 

που συνδυάζει  κερατίνη & τουρμαλίνη: 

1. Η κερατίνη, δομικό στοιχείο, από το οποίο αποτελούνται 

οι ίνες των τριχών, είναι υπεύθυνη για την ανθεκτικότητα 

και την ελαστικότητα μαλλιών 

2. Η τουρμαλίνη εκπέμπει φυσικά ιόντα, τα τα ποία 

χαρίζουν λάμψη και δρουν κατά του στατικού 

ηλεκτρισμού 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Λαμπερά και όμορφα μαλλιά 

Κωδικός Barcode 

CV7812 3121040057490 



Powerline + CV5090 

Ισχύς: 2300W 

6 επιλογές: 3 επιλογές θερμοκρασίας/ 2 ταχύτητες 

Λειτουργία κρύου αέρα 

Πραγματική δημιουργία ιόντων: η συσκευή συγκεντρώνει 
σωματίδια  που ενυδατώνουν τα μαλλιά. Δράση κατά του 
φριζαρίσματος και του στατικού ηλεκτρισμού 

Λειτουργία Ceramic: Ομοιόμορφη διάχυση της θερμότητας έτσι 
ώστε τα μαλλιά σας να προστατεύονται από τις μεταβολές της 
θερμοκρασίας και να παραμένουν λαμπερά 

Συγκεντρωτής αέρα 

Φυσούνα για όγκο 

Αποσπώμενο φίλτρο για ευκολία  
Κωδικός Barcode 

CV5090 3121040043028 



135 

CV3812 

     

 

 Μεγάλη αποτελεσματικότητα στεγνώματος “2100 EffiWatts”, 
ίδια σε σύγκριση με ένα σεσουάρ 2100 Watt*, αλλά 
πραγματική κατανάλωση 1700 W (βασισμένη στον κανονισμό IEC 

61855) 

-20% εξοικονόμηση ενέργειας 

2 θέσεις ταχύτητας / 3 θέσεις  θερμοκρασίας 

Επίστρωση   Keratin & Shine 

Λειτουργία κρύου αέρα 

Γάντζος ανάρτησης  

Συγκεντρωτής αέρα 
 

* μοντέλο 1700W που συγκρίνεται με μοντέλο  2100 W  του ιδίου κατασκευαστή  

Moveling: η πρώτη σειρά που παρουσιάζει τα Effiwatts! 
 
Τι είναι τα Effiwatts? 
 - Νέα μονάδα μέτρησης  αποκλειστική στα προϊόντα  Rowenta για να επικοινωνεί 
στους καταναλωτές την αποτελεσματικότητα στεγνώματος  
 - Βασισμένο στον καθορισμένο βαθμό στεγνώματος 
 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές ? 
 

-Εγγυημένη αποτελεσματικότητα στεγνώματος σε ένα compact και ελαφρύ σεσουάρ 
-Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 20% 
 
 

 

NEW MOVELING CV3812  

Κωδικός Barcode 

CV3812 3121040058411 



CV3312 – Σεσουάρ ταξιδίου 

 Ισχύς: 1600W 

 

 2 συνδυασμοί ταχύτητας και 

θερμοκρασίας 

 

 Πτυσσόμενη λαβή για εύκολη 

μεταφορά 

 

 Γάντζος ανάρτησης 

 

 Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε 

τάση  

Κωδικός Barcode 

CV3312 3121040053140 



Κωδικός Περιγραφή ΕΑΝ 

SF4522 Iσιωτική Συσκευή Liss & 

Curl 

3121040048849 

Ίσιωμα και μπούκλες: 2 σε 1 straightener. 

- Ίσιωμα : τέλειο ίσιωμα από τη ρίζα ως τις άκρες 

- Μπούκλες: για όμορφες μπούκλες ή για φορμάρισμα στις άκρες. 

- 5 επίπεδα θερμοκρασίας από 130°C ως 230°C 

- Διάσταση πλακών 2,5cm x 11cm 

- Σύστημα κλειδώματος των πλακών: για  εύκολη και ασφαλή αποθήκευση 

- Οθόνη LCD  με 5 ενδείξεις θερμοκρασίας  

Liss&Curl 

-Πλάκες από τουρμαλίνη που εκπέμπουν φυσικά ιόντα και ενισχύουν 
την λάμψη των μαλλιών και μειώνουν το στατικό ηλεκτρισμό 
- Επίστρωση πλακών από κερατίνη , η οποία θωρακίζει την τρίχα 
προσφέροντας  αντοχή και ελαστικότητα στα μαλλιά 



Για ένα τέλειο ίσιωμα: 

  Υψηλή θερμοκρασία 210°C 

 Επίστρωση Ceramic Tourmaline 

coating 

 Σύστημα κλειδώματος των πλακών για 

εύκολη αποθήκευση  

Μέγεθος πλακών :2.5 x 9 cm plates 

ON/OFF διακόπτης  

EASYLISS SF1512 

..και για χαλαρές μπούκλες  

Κωδικός Barcode 

SF1512 3121040057124 



Κωδικός Barcode 

CF2112 3121040045893 

Διάμετρος: 16 mm  

Yψηλή θερμοκρασίας : 150 C  

 Κεραμική επίστρωση 

 Κουμπί  On/off 



 
 

Νέο multistyler με κεραμική επίστρωση και 14 εξαρτήματα 

Επαγγελματικό styler, κατάλληλο για όλα τα χτενίσματα. 
Γρήγορη προθέρμανση σε 1 μόνο λεπτό.* 
 
Διαθέτει 14 εξαρτήματα: 

Σίδερο χτενίσματος για πυκνές μπούκλες 16 mm 
Σπειροειδές σίδερο χτενίσματος (για μπούκλες 
δαχτυλίδια)  
Επίπεδο σίδερο χτενίσματος (για κατσαρές 
μπούκλες) 
Φαρδύ σίδερο χτενίσματος  32 mm  (για χαλαρές 
μπούκλες) 
Βούρτσα για το φορμάρισμα των μαλλιών). 
Τοστιέρα με κεραμικές πλάκες για ίσιωμα και για 
κατσάρωμα 
4 clips 
2 bobby pin (καρφίτσες κόσμημα) 
 
Πρακτικό τσαντάκι  

CF4132 

*ανάλογα με το εξάρτημα 

Κωδικός Barcode 

C f4132 3121040048122 



 

 Αποτριχωτική συσκευή 2 σε 1: για αποτρίχωση από την ρίζα και 

ξύρισμα.  

Εργονομική κεφαλή αποτρίχωσης:  

•Τέλειο σχήμα:εργονομικό για να αφαιρεί και τις κοντύτερες 

τρίχες  

•Μεγάλη κεφαλή αποτρίχωσης που διασφαλίζει μεγάλη κάλυψη 

και λιγότερα περάσματα  

 

 

 24 Λεπίδες υψηλής ακριβείας 

• Φαρδύ μέγεθος = αφαιρεί περισσότερες τρίχες με ένα πέρασμα 

•Ελεγχόμενη πίεση χωρίς κοψίματα. 

 

 24 μπίλιες μασάζ για να μειώνεται η ευαισθησία του δέρματος  

 

MICRO-CONTACT COMFORT Τεχνολογία:   

• Διασφαλίζει  100% επαφή και ακολουθεί όλες τις καμπύλες του 

σώματος 

•Ακρίβεια για να αφαιρεί ακόμα και τις κοντύτερες τρίχες 

(<0,5mm) 

 

 Αποσπώμενη και πλενόμενη κεφαλή 

 Αποκλειστικό σύστημα SILENT 
Ηχομονωτικό σώμα συσκευής για μείωση θορύβου 

 2 ταχύτητες  

5 accessories 

Κουρευτική κεφαλή για το μπικίνι 

 Ξυριστική κεφαλή  

 Κεφαλές για τις ευαίσθητες περιοχές μπικίνι και μασχάλες 

Κεφαλή απολέπισης για να περιορίζεται αποτελεσματικά η 

ανάπτυξη των τριχών εσωτερικά. 

Code Barcode 

EP5660 3121040049723 



 PRODUCT FEATURES  
 

 

 24 Λεπίδες υψηλής ακριβείας ώστε να αφαιρούν 

και τις κοντύτερες τρίχες από τη ρίζα 

 

 24 μπίλιες μασάζ για να μειώνεται η ευαισθησία 

του δέρματος  

  

 

 Αποσπώμενη και πλενόμενη κεφαλή 

  

 

 Συμπαγές μέγεθος 

 

 

 2 ταχύτητες  

 

 

 Κεφαλή ακριβείας  

« Αποτρίχωση προσώπου γρήγορα και εύκολα  » 

Μόνο μία λεπτή γραμμή  ενεργοποιείται για την 

αποτρίχωση φρυδιών και άνω χείλους 

 

 

 

 

 

 

FLOWER LOVE EP2810 

Code Barcode 

EP2810 3121040054048 



Αφυγραντήρας  DH4110 

• Δυνατότητα αφύγρανσης 16L / 24 ώρες 

• Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου έως 90m2 

• Χωρητικότητα δοχείου νερού 5,2 L 

• Εμφανή ένδειξη επίπεδου νερού στο δοχείο 

• Οθόνη LCD 

•  Ηλεκτρονικός ρυθμιστής υγρασίας του αέρα 

• 24ωρος χρονοδιακόπτης έναρξης και παύσης λειτουργίας 

• Αυτόματη παύση λειτουργίας 

• Αυτόματος  αντιψυκτικός μηχανισμός 

• Χρονοδιακόπτης  

• 2 ταχύτητες ανεμιστήρα 

• Υγρόμετρο + Θερμόμετρο 

• Φίλτρο αέρα Pre Nano 

• Κυκλοφορία αέρα:200m3/ ώρα 

• Επίπεδο θορύβου 47db (A) 

• Ισχύς: 240 Watt 
Κωδικός Barcode 

DH4110 312104004400

1 



EOLE INFINITE  VU6670 

•Μοντέρνο design. 
 

•Ψηφιακός πίνακας ελέγχου 
 

•Συμπαγές μέγεθος για εύκολη αποθήκευση. 
 

•Επιλογή 3 ταχυτήτων. 
•10% πιο δυνατή διάχυση αέρα* 
•15% μεγαλύτερη επιφάνεια γριλιών* 
•Αφαιρούμενη και πλενόμενη σχάρα  
•Τηλεχειριστήριο για ευκολία και άνεση  
•Θέση αποθήκευσης για το τηλεχειριστήριο 

 
•Αυτόματη περιστροφή. 180o  για καλύτερη κάλυψη του χώρου 
•Λειτουργία  ECO OFF: Αυτόματη παύση λειτουργίας μετά από 12 
ώρες 

 
•Χρονοδιακόπτης (για 8 ώρες). Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά 
από 1h, 2h, 4h ή 8h ώρες 

 
•Αυτόματη λειτουργία ρύθμισης ταχυτήτων ανάλογα με την 
επιθυμητή θερμοκρασία 
•Αυτόματη περιστροφή  αποθήκευσης καλωδίου 

 
•Χειρολαβή για εύκολη μεταφορά 

 
•Ισχύς :40 W Code Barcode 

 

VU6670 3121040062159 
*σε σύγκριση με τον VU6020 



TURBO SILENCE EXTREME VU5640 
  
 
Τέλειος συνδυασμός Αθόρυβου & Απόδοσης 

Code VU5640 

Barcode 3121040057728 

Φωτεινή ένδειξη  λειτουργίας Turbo Boost 

 
Φωτεινή ένδειξη  λειτουργίας νύχτας  

 

 
Ήρεμος  και ξεκούραστος  ύπνος  χάρη στην 

αθόρυβη λειτουργία νύχτας που αποδίδει μόνο 

45dBA 

• Αυτόματη οριζόντια  περιστροφή  

• Διάμετρος ανεμιστήρα 40cm 

• Ρυθμιζόμενο ύψος (+30 cm) 

•  Ροή αέρα 80 m3/Min   

• Προπέλα 5 -φτερών 

 

 
Διακόπτης επιλογής 4 ταχυτήτων (από τη 

λειτουργία  νύχτας έως τη λειτουργία   Turbo Boost)  



TURBO SILENCE EXTREME VU2630   
 
Τέλειος συνδυασμός Αθόρυβου & Απόδοσης 

Code VU2630 

Barcode 3121040057735 

• Φωτεινή ένδειξη  λειτουργίας Turbo Boost 

 

• Φωτεινή ένδειξη  λειτουργίας νύχτας 

• Ήρεμος  και ξεκούραστος  ύπνος  χάρη στην 

αθόρυβη λειτουργία νύχτας που αποδίδει 

μόνο 42dBA 

 

•  Διακόπτης επιλογής 4 ταχυτήτων (από τη 

λειτουργία  νύχτας έως τη λειτουργία   Turbo Boost)  

 

• Αυτόματη οριζόντια  περιστροφή  

 

• Διάμετρος ανεμιστήρα 30cm 

 

• Ροή αέρα 45 m3/Min  

  

• Προπέλα 5 -φτερών 

 

 

 



INSTANT COMFORT SO6510F2  

• Αερόθερμο μπάνιου 

• Ισχύς: 2 επιλογές  

– 2400 W 

– 1200 W σε λειτουργία silence (45 dB(A)) 

 

• Σύστημα προστασίας από τις σταγόνες νερού ΙΡ21 

• Διαφανές καλυμμα 

 

• Θερμοστάτης 

• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 

 

• Λειτουργία κρύου αέρα για το καλοκαίρι 

 

• Χειρολαβή για εύκολη μεταφορά 

• Compact μεγεθος  

• Μοντέρνο design 

 

 

 

 

 

Κωδικός Barcode 

SO6510F2 3121040056363 



Mini Excel SO9060 

• Κεραμικό εστία θέρμανσης 

 

• Ισχύς: 2 επιλογές  

– 2000 W 

– 1800 W 

 

• Λειτουργία κρύου αέρα για το καλοκαίρι 

 

• Χειρολαβή για εύκολη μεταφορά 

 

• Πλενόμενο φίλτρο 

 

• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 

 

 

 

 

 

Code SO9060F 

Barcode 3121040037430 



2 προγράμματα μαγειρέματος 

 

 

Πτυσσόμενα χερούλια 
Άψογη και εύκολη αποθήκευση 

 

 

 

Εύκολο άνοιγμα/κλείδωμα με 

το ένα χέρι 

 

 

Καλαθάκι ατμού  

 

 

 

Περιλαμβάνεται βιβλίο 

συνταγών 

 

Κωδικός Barcode Περιγραφή 

P43707 3045384378632 6lt 

P43714 3045384379639 8lt 

P43715 3045384380635 10lt 



1 πρόγραμμα μαγειρέματος 

 

 

Εύκολο άνοιγμα/ 

κλείδωμα με το ένα χέρι 

 

 

 

Ένδειξη πίεσης: Μας δείχνει 

πότε πρέπει να χαμηλώσουμε 

την εστία θερμότητας 

 

 

5 συστήματα ασφαλείας 

 

 

Άλλα χαρακτηριστικά: 

Χωρητικότητα: 7,5lt 

Εργονομικά χερούλια 

Περιλαμβάνεται βιβλίο 

συνταγών 

 

Κωδικός Barcode Περιγραφ

ή 

P43948 304538438235

6 

7,5lt 



Πλούσια γεύση. Εξαιρετική ασφάλεια 

5 συστήματα ασφαλείας 
• 3 ασφάλειες για την υπερπίεση 
• 2 ασφάλειες ανοίγματος/κλειδώματος 

• Νέος σχεδιασμός: μακριά χερούλια για 
πιο άνετο άνοιγμα και κλείδωμα 
 

• Σύστημα κλειδώματος:  ασφαλές 
κλείδωμα που συνοδεύετε από ένα 
χαρακτηριστικό ήχο (clac) 
 

Κωδικός Barcode Λίτρα 

P25307  304538436

2433 

6Lt 

P25308 

 

7Lt 



Αναλώσιμα Χύτρας ταχύτητας 

Tefal 

Titre présentation & date 152 

Λάστιχα χύτρας 

ΚΩΔΙΚΟΣ X1010003 X1010004 X1010006 X9010101 

BARCODE 3-045389-809476 3-045389-809520 3-045389-812186 3-507790-040249 

ΕΙΔΟΣ 
Λάστιχο 8/10Lt Χύτρας 

Clipso+ 
Λάστιχο 6Lt Χύτρας 

Clipso+ 
Λάστιχο 7,5Lt Χύτρας 

Essential 
Λάστιχο 6/7Lt Χύτρας 

Secure Neo 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ… 
Clipso+ 8 και 10 

λίτρων 
Clipso+ 6 λίτρων 

Essential & Clipso 

color 7.5 λίτρων 

Secure 6 και 7 

λίτρων 



Σειρά Natura  

Σεβασμός στο 

περιβάλλον 

• 100% ανακυκλωμένο υλικό 

 

• Ανθεκτικό 

 

• Απόλυτη διάχυση της 

θερμοκρασίας 

 

• Αντικολλητική επίστρωση 

 

• Παράγεται στη Γαλλία   

 



J0338402 3168430150294 10 NATURA ταρτιερα 30 

J0339702 3168430150270 10 NATURA στρογ. ταψακι 26 

J0332002 3168430152526 10 NATURA στρογ. ταψακι 28 

J0337302 3168430150287 10 NATURA Cake 28 

J0337002 3168430150300 10 NATURA ταψί 38x28 

J1202002 3168430152076 10 NATURA ορθ. βαθύ ταψι 39*28 



Oμοιόμορφο μαγείρεμα και 

διατήρηση των θρεπτικών 

στοιχείων του φαγητού!  

Απόλυτα αντικολλητικά και 

ανθεκτικά! 

CORAL 



• Eξωτερική επίστρωση: PTFE 

• Εσωτερική επίστρωση: Expert Pro 

• Κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων 

Απόλυτη διάθεση της 

θερμότητας 

Μοναδική αντοχή 

στα γδαρσίματα 

 

Max 

αντικολλητικότητα 

ποιότητας Tefal 

 

CORAL 

Κωδικός Barcode Περιγραφή 

J13247 3168430256392 

ΑΝΤΙ.ΤΑΨ CORAL TEM FL 31x24 

TF 

J13248 3168430256354 

ΑΝΤΙ.ΤΑΨ CORAL TEM FL 37x27 

TF 

J13249 3168430256408 

ΑΝΤΙ.ΤΑΨ CORAL TEM FL 41x29 

TF 

J13293 3168430256323 ΣΤΡ. ΑΝΤΙ.ΤΑΨΙ CORAL 30ΕΚ TF 

J13294 3168430256330 ΣΤΡ. ΑΝΤΙ.ΤΑΨΙ CORAL 34ΕΚ TF 

J13295 3168430256347 ΣΤΡ. ΑΝΤΙ.ΤΑΨΙ CORAL 38ΕΚ TF 



Εγγυημένο αποτέλεσμα 

μαγειρέματος χάρη 

στον δείκτη Thermospot 

Αντικολλητική επιφάνεια 

Powerglide (5 στρώματα 

επίστρωσης) 

Εξαιρετικά μαλακή 

και εργονομική 

λαβή 

Αλλα χαρακτηριστικά: 

• Βάση Diffusal για ομοιόμορφη διάχυση της 

θερμότητας 

• Εξωτερική επιφάνεις: Εμαγιέ 

• Χρώμα: Μαύρο 

Κωδικός Barcode Περιγραφή 

D50940 3168430241619 

ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ 26X26 COMFORT GRI 

TF  
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Εσωτερική κεραμική  επιφάνεια 
ενισχυμένη από πυρόλιθο. Η πιο 
ανθεκτική επίστρωση της Tefal! 
Super αντοχή στα γδαρσιματα.  

 

100% ανοξείδωτη βάση 
(ανοξείδωτο 18/10, δίσκο 
αλουμινίου & ανοξείδωτη 

κάψουλα) για άψογη κατανομή 
της θερμότητας για εγγυημένη 

αντοχή στο σκεύρωμα 

Εγγυημένο αποτέλεσμα 
μαγειρέματος χάρη στον δείκτη 

Thermospot 

INDUCTION CERAMIC 
Νέα Κεραμική σειρά 
Αντέχει σαν… βράχος! 
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Κωδικός Barcode Περιγραφή 

C40002 3168430218574 ΤΗΓΑΝΙ 20 METEOR TEFAL IND 

C40004 3168430218581 ΤΗΓΑΝΙ 24 METEOR TEFAL IND 

C40006 3168430218598 ΤΗΓΑΝΙ 28 METEOR TEFAL IND 

C40007 3168430218604 ΤΗΓΑΝΙ 30 METEOR TEFAL IND 

C40019 3168430218611 WOK 28 METEOR TEFAL IND 

C40032 3168430218628 ΒΑΘΥ ΤΗΓΑΝΙ METEOR 24 IND 

C40046 3168430218567 ΧΥΤ ΒΑΘΕΙΑ 24 METEOR IND 

C40030S 5205520005329 ΚΑΤΣ ΓΑΛ+ΚΑΠ 20 METEOR TEF SET 

INDUCTION CERAMIC 
Νέα Κεραμική σειρά 

Αντέχει σαν… βράχος! 



Νέα εξαιρετικά ανθεκτική Αντικολλητική σειρά! 



Αντικολλητικά σκεύη με 6 

επιστρώσεις!!!  

 

100% ανοξείδωτη βάση 
(ανοξείδωτο 18/10, δίσκο 
αλουμινίου & ανοξείδωτη 

κάψουλα) για άψογη 
κατανομή της θερμότητας 
για εγγυημένη αντοχή στο 

σκεύρωμα 

Εγγυημένο αποτέλεσμα 
μαγειρέματος χάρη στον  νέο 

δείκτη Thermospot 

Νέα Αντικολλητική σειρά! 

Βάση αλουμινίου 

Εξτρα στρώση τιτάνιο 

Επίστρωση επιφάνειας για 

προστασία της αντικολλητικής 

ιδιότητας 

Νέα ενισχυμένη στρώση για 

προστασία στο γδάρσιμο   

Στρώση TITANIUM Hard Base για 

έξτρα ανθεκτικότητα/ υψηλή 

αντοχή 
Στρώση για έξτρα 

αντικολλητικότητα 

Ειδική επίστρωση ορυκτών για 

προστασία τριβών  
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Κωδικός Barcode Περιγραφή 

C62002 3168430237858 ΤΗΓΑΝΙ 21 EXPERT IND TEFAL 

C62004 3168430237865 ΤΗΓΑΝΙ 24 EXPERT IND TEFAL 

C62005 3168430237872 ΤΗΓΑΝΙ 26 EXPERT IND TEFAL 

C62006 3168430237889 ΤΗΓΑΝΙ 28 EXPERT IND TEFAL 

C62007 3168430237896 ΤΗΓΑΝΙ 30 EXPERT IND TEFAL 

C62008 3168430237902 ΤΗΓΑΝΙ 32 EXPERT IND TEFAL 

C62019 3168430237919 WOK 28 EXPERT IND TEFAL 

C62028S 5205520005336 ΚΑΤΣ ΓΑΛ+ΚΑΠ 16CM ΕXPERT.TFSET 

C62029S 5205520005343 ΚΑΤΣ ΓΑΛ+ΚΑΠ 18CM EXPERT.TFSET 

C62033 3168430237926 ΧΥΤΡΑ ΡΗΧ. 26 EXPERT IND TEFAL 

C62046 3168430237834 ΧΥΤΡΑ ΒΑΘ. 24 EXPERT IND TEFAL 

Νέα αντικολλητική σειρά 
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Εσωτερική αντικολλητική 

επίστρωση Tefal στα τηγάνια.  

 

100% ανοξείδωτη βάση για 
άψογη κατανομή της 

θερμότητας και αντοχή στο 
σκεύρωμα, κατάλληλη για όλες 

τις εστίες! 

Εγγυημένο αποτέλεσμα 
μαγειρέματος χάρη στον 

δείκτη Thermospot 

Νέα Ανοξείδωτη σειρά! 

Κομψά με υψηλό ντιζάιν 
χερούλια! 
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100% ανοξείδωτη βάση για 
άψογη κατανομή της 

θερμότητας και αντοχή στο 
σκεύρωμα, κατάλληλη για όλες 

τις εστίες! 

Νέα Ανοξείδωτη σειρά! 

Κομψά με υψηλό ντιζάιν 
χερούλια! 

Μεταλλικο έξτρα ανθεκτικό 
σκεύος για μοναδικά 

μαγειρέματα!  

Διαβάθμιση λίτρων για σωστό 
μαγείρεμα! 
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Κωδικός Barcode Περιγραφή 

E82402 3168430221727 ΤΗΓΑΝΙ 20CM EMOTION SS TEFAL 

E82404 3168430221734 ΤΗΓΑΝΙ 24CM EMOTION SS TEFAL 

E82405 3168430222120 ΤΗΓΑΝΙ 26CM EMOTION SS TEFAL 

E82406 3168430221741 ΤΗΓΑΝΙ 28CM EMOTION SS TEFAL 

E82407 3168430221758 ΤΗΓΑΝΙ 30CM EMOTION SS TEFAL 

E82419 3168430221765 WOK 28CM EMOTION SS TEFAL 

E82433 3168430221772 ΒΑΘ.ΤΗΓ.26CM+ΚΑΠ EMOTION TEF 

E82346 3168430221710 
ΧΥΤ.ΒΑΘ24CM+ΚΑΠ EMOTION SS 

TEF 

E82379 3168430222137 
ΜΑΡΜΙΤΑ 22CM+ΚΑΠ EMOTION 

TEF 

E82328S 5205520005350 ΚΑΤΣ ΓΑΛ+ΚΑΠ 16CM ΕΜΟΤ.TF SET 

E82329S 5205520005367 ΚΑΤΣ ΓΑΛ+ΚΑΠ 18CM ΕΜΟΤ.TF SET 

Νέα Ανοξείδωτη σειρά! 



 
 
 
 

Επίστρωση 
εξαιρετικής αντοχής 

Titinium 

Βαθύ σκεύος! 5.2cm 

Εγγυημένο 
αποτέλεσμα 

μαγειρέματος χάρη 
στον  νέο δείκτη 

Thermospot 

Νέα Αντικολλητική σειρά! Βαθύ σκεύος! 

Εξωτερικά: 

 Αντικολλητική ανθεκτική εξωτερική 

επιφάνεια PTFE 

 Χρώμα: Μαύρο 

 Λαβή Από βακελίτη 

 Γυάλινο καπάκι στο Βαθύ τηγάνι 

 Για όλες τις εστίες, εκτός από τις 

επαγωγικές 
Περιμετρικό χείλος για 

εύκολο σερβίρισμα! 
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Κωδικός Barcode Περιγραφή 

C35502 3168430258402 ΤΗΓΑΝΙ 20ΕΚ EVIDENCE TEFAL 

C35504 3168430259805 ΤΗΓΑΝΙ 24ΕΚ EVIDENCE TEFAL 

C35505 3168430258419 ΤΗΓΑΝΙ 26ΕΚ EVIDENCE TEFAL 

C35506 3168430258464 ΤΗΓΑΝΙ 28ΕΚ EVIDENCE TEFAL 

C35507 3168430258457 ΤΗΓΑΝΙ 30ΕΚ EVIDENCE TEFAL 

C35508 3168430258440 ΤΗΓΑΝΙ 32ΕΚ EVIDENCE TEFAL 

C35510 3168430258426 ΚΡΕΠΙΕΡΑ 25ΕΚ. EVIDENCE TEFAL 

C35519 3168430258396 WOK 28ΕΚ EVIDENCE TEFAL 

C35532 3168430258433 ΒΑΘ ΤΗΓ 24ΕΚ+ΚΑΠ EVIDENCE TEF 

C35546 3168430258389 XYT ΒΑΘ 24ΕΚ+ΚΑΠ EVIDENCE TEF 

Νέα αντικολλητική σειρά 



Κωδικός Περιγραφή Barcode 

ΙΗ2018 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΣΤΙΑ IH2018 

TEFAL 

3045386366668 

6 λειτουργίες: manual, λειτουργία για 

ζεστό γάλα, για σούπα, για 

σιγοβράσιμο, για κανονικό μαγείρεμα, 

για σωτάρισμα και για τηγάνισμα 

Κατάλληλο για σκεύη  

από 12εκ. έως 24εκ.  

Ενδειξη LED 

Ενσωματωμένο ρολόι:  

2 ώρες 

Κεραμική πλάκα  

εύκολη στη καθαριότητα 

Απόλυτη οικονομία: 8 

στάδια ισχύος: από 

100W έως 2100W 

Επαγωγική εστία Every Day ΙΗ2018 


