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SENCOR odstartoval svou cestu v Japonsku na 
počátku sedmdesátých let. Cíl byl jasný: vyvíjet 
a inovovat, nabízet odlišný a originální design, přinášet 
nové barvy i unikátní funkce. I když se portfolio 
nabízených produktů průběžně mění, stejně jako 
potřeby lidí po celém světě, naše touha vyrábět skvělé 
výrobky za rozumnou cenu přetrvává. 

Máme jen jeden život a produkty SENCOR nám v něm 
pomáhají. Existuje nespočet možností, jak si vybrat 
správný fén, žehličku na vlasy nebo kulmu, zastřihovač 
vlasů a vousů, elektrický kartáček, ústní sprchu, 
monitor krevního tlaku, osobní váhu nebo vyhřívanou 
deku. Do vývoje všech těchto produktů jsme vložili 
veškerou péči, aby pak ony mohly pečovat o vás.

Díky SENCORU už nemusí být krása a zdraví 
v rozporu. Naše fény vytvoří krásné účesy a díky 

pokročilým funkcím ochrání celkové zdraví vlasů. 
S ionizací budou vlasy lesklé a zářivé, speciální povrch 
fénu se zase postará o antibakteriální péči. Ani naše 
žehličky na vlasy a kulmy nezůstávají pozadu. Nabízejí 
až 14 různých teplot, které ohleduplně tvarují vlasy. 
Ionizační funkce s antistatickým efektem je navíc chrání 
před přílišným vysušením.

Dnešní muži chápou důležitost pěkného zevnějšku, 
každodenní hygienu si mohou s pomocí zastřihovačů 
a holicích strojků Sencor výrazně usnadnit. 
V SENCORU klademe důraz na bezpečnost a pohodlí, 
a tak dostane každý typ pokožky stejnou péči jako 
v profesionálním barber shopu. Díky snadné údržbě 
jsou strojky vždycky čisté.

Elektrické zubní kartáčky SENCOR pečují o zuby i dásně. 
Prostřednictvím nejrůznějších přednastavených 

SENCOR  
INOVATIVNÍ PRODUKTY, KTERÉ SE 
POSTARAJÍ O ZDRAVÍ A ZDŮRAZNÍ 
VAŠI KRÁSU
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programů velmi dobře poslouží i lidem, kteří se potýkají se 
zdravotními problémy. Rychlé stěry a jemná vlákna zuby důkladně 
vyčistí a ochrání je před kazy i nemocemi dásní. Extra péči pak 
poskytnou ústní sprchy. Ty pomocí proudu vody, pulsujícího pod 
vysokým tlakem, odstraní plak a částice jídla z mezizubních prostorů 
i dásní. ve Náročné povolání a životní styl mohou vést k vysokému 
tlaku bez ohledu na věk. Proto je měření tlaku v domácích 
podmínkách důležitou součástí péče o zdraví. Tlakoměr zjistí 
odchylky, nebo potvrdí, že je všechno v pořádku.

Tělesná hmotnost je velké téma, s našimi osobními váhami však 
budete mít dobrý přehled, jak si vedete. Váhy disponují pokročilými 
funkcemi, jako jsou například podíl svalů a tělesného tuku, kostí 
a vody, BMI nebo BMR index. Nejmodernější modely dokonce 
používají Bluetooth a propojují se s aplikací. Ta sleduje historii 
všech měření, popisuje trendy a vytváří reporty, aby vám pomohla 
dosáhnout kýženého cíle.

Během studených dní určitě oceníte vyhřívanou přikrývku. 
Zapomeňte na ty drobné dečky, které znáte z minulosti. Dnešní 
elektrické deky jsou dost velké, aby vás zahřály i v manželské posteli. 
To potěšení strávit studený večer ve vyhřáté posteli s pěknou knihou! 

Tak neváhejte a vstupte do světa zdraví a krásy. Přesvědčíte se, že 
SENCOR o inovacích jen tak nemluví. 

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR 
Desítky let zkušeností z celého světa 
nám umožňují vyrábět úspěšné 
produkty. Naše fény a žehličky 
na vlasy používají ionizaci a mají 
antibakteriální povrch. Muži ocení 
holicí strojky s pokročilou 4D 
technologií, která se přizpůsobí 
každému tvaru obličeje. Výsledkem 
je pak profesionálně upravená tvář 
bez jakéhokoliv podráždění. Péče 
o dentální zdraví celé rodiny je také 
na dosah, a to díky elektrickým 
sonickým kartáčkům a ústní sprše 
s unikátní technologií Quadpacer. 
Chytré osobní váhy komunikují s 
mobilní aplikací. Přesné domácí 
monitory krevního tlaku a vyhřívané 
deky kombinují odolnost a výhodnou 
cenu.

SENCOR VÝVOJEM PRODUKTŮ ŽIJE.
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PÉČE 
O VLASY
Ukažte celému světu krásné vlasy! Stačí pár 
moderních pomocníků a brzo vykouzlíte účes, 
který každého ohromí. Vyberte si svůj ideální fén, 
prohlédněte si nejnovější kulmy a vyzkoušejte, 
jaké je to mít vlnité vlasy. Naše produkty vás 
přesvědčí, že chodit do kadeřnictví není vůbec 
nutné. Vytvarují účes a postarají se o vaše vlasy 
tak, abyste vypadala jako filmová hvězda.
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ROVNÁ  
CESTA K FANTASTICKÉMU  

ÚČESU
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KAŽDODENNÍ STYLING

Když přijde nálada na rovné vlasy, žehlička je ten 
nejlepší pomocník. Přestože jsou to malé přístroje, 
používají řadu pokročilých funkcí. Díky nim si úpravu 
vlasů skutečně užijete.

Až 14 různých teplot se přizpůsobí každému typu vlasů, zatímco 
titanový povrch dodá elegantní vzhled. O přirozený dojem se 
postará speciální kartáčový nástavec. Zvlhčení párou zajistí 
tu nejjemnější péči a aplikátor oleje pomůže, aby byly vlasy 
vyživené a lesklé. S žehličkami na vlasy SENCOR je úprava 
vlasů maximálně jednoduchá a pohodlná.  Ultralehký design 
chrání ruce před únavou a kabel, který se otáčí o 360°, zabraňuje 
kroucení a zamotávání. Extra dlouhá napájecí šňůra s ochrannou 
textilií vám dá volnost pohybu. 

Tak neváhejte a vyberte si tu pravou. Vytvořte si elegantní účes, 
po kterém jste vždycky toužila.

KDYŽ PÁRA PEČUJE 
U žehliček na vlasy SENCOR nemusíte váhat, 
zda je používat každý den.  Zvlhčování párou 
vlasy chrání a jemně o ně pečuje bez ohledu 
na to, jak často žehličku používáte. Protože 
SENCORU na vás záleží.

ŽEHLIČKY 
NA VLASY

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR ŽEHLIČKU  
NA VLASY
• Titanové žehlicí plochy zajišťují 

optimální přenos tepla a elegantní 
vzhled 

• Úzký design je ideální pro rovnání 
vlasů a tvarování účesu 

• 14 různých teplot vyhoví každému 
typu vlasů 

• Ultralehký design chrání před 
únavou 

• Dlouhý napájecí kabel krytý textilií 
se otáčí o 360°
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Žehlička na vlasy

SHI 5600GD
Skvělá volba pro všechny, kdo od své žehličky očekávají víc než 
jen rovnání vlasů. 

Speciální kartáčový nástavec dá vlasům přirozený vzhled. Aby byly 
vlasy extra vyživené a lesklé, používá tato žehlička aplikátor arganového 
oleje. 14 různých teplot, titanové žehlicí plochy a úzký design zajistí komfort 
a perfektní výsledky.

ŽEHLICÍ PLOCHY  
s titanovým povrchem

100-230 °C

APLIKÁTOR ARGANOVÉHO OLEJE  
pro výživu vlasů

KABEL OTOČNÝ O 360°
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Speciální nástavec pro rovnoměrné 

nanášení arganového oleje během žehlení 
• Kartáčový nástavec pro narovnávání vlasů 

s přirozeným vzhledem
• Hřebenový nástavec pro vyčesávání vlasů 

během žehlení

VLASTNOSTI
• Příkon 55 W
• Úzký design je ideální pro žehlení vlasů i tvarování účesů
• 14 teplotních nastavení v rozmezí 100-230 °C
• Žehlicí plochy s titanovým povrchem zajistí maximální 

komfort a elegantní vzhled
• 180cm napájecí kabel s textilním krytím, otočný o 360° 
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Žehlička na vlasy

SHI 5300GD
Dokonalé výsledky a péče v jednom? Ano, s touto 
žehličkou na vlasy je to možné! Má totiž titanový povrch 
žehlicích ploch a zvlhčování párou. 

S pomocí narovnávacího kartáče získají vaše vlasy skutečně 
přirozený vzhled. Ať už si vlasy žehlíte nebo naopak tvarujete, 
čtyři různé teploty a jejich optimální přenos zajistí skvělé 
výsledky. Ultralehký design a displej s bílým podsvícením promění 
každodenní styling na zábavu.

VLASTNOSTI
• Příkon 50 W
• Kartáčový nástavec pro přirozený vzhled vlasů
• Vlhčení párou pro jemnou péči a dokonalé výsledky
• Teploty: 170/190/210/230 °C
• Ultralehký design a bíle podsvícený displej 

KABEL OTOČNÝ O 360° 

ZVLHČOVÁNÍ PÁROU
KARTÁČOVÝ NÁSTAVEC 

pro narovnávání vlasů

ŽEHLICÍ PLOCHY  
s titanovým povrchem
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Žehlička na vlasy

SHI 5500GD
Žehlicí plochy s titanovým povrchem, které pracují 
při 14 různých teplotách, zajistí optimální přenos 
tepla a elegantní účes. Díky úzkému tvaru je tato 
žehlička vhodná jak na rovnání, tak pro tvarování 
vlasů. 

Speciální nástavec umožňuje během žehlení vlasy i 
pročesávat. Ultralehký design se stará o vaše maximální 
pohodlí. Displeje má praktické bílé podsvícení a dlouhý 
napájecí kabel se díky 360stupňovému otáčení 
nezamotá.

VLASTNOSTI
• Příkon 50 W
• 14 nastavení teploty (100-230 °C) pro nejrůznější 

účesy
• Žehlicí plochy s titanovým povrchem zajišťují 

optimální přenos tepla
• Maximální bezpečnost díky napájecímu kabelu 

s ochranným povrchem
• Displej s bílým podsvícením

100–230°C VHODNÉ PRO SUCHÉ  
i mokré vlasy

PROČESÁVACÍ HŘEBEN
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Žehlička na vlasy

SHI 5200GD
Tato ultra lehká žehlička na vlasy používá 
4 různé teploty a titanový povrch, díky nimž 
snadno vytvoříte elegantní účes. 

Zvlhčování párou jemně pečuje o vlasy, o vaše 
pohodlí se stará plně točný kabel, který se nezamotá.
Bezpečnost zajišťuje zámek otevírání a ochranná 
textilie na napájecím kabelu.

VLASTNOSTI
• Příkon 50 W
• Vlhčení párou pro jemnou péči a dokonalé vzhled
• Úzký design je ideální pro rovnání vlasů i tvarování 

účesů
• Ultralehký design, pouze 295 g
• Žehlicí plochy s optimálním přenosem tepla
• Displej s bílým podsvícením

170–230°C KABEL OTOČNÝ O 360° ŽEHLICÍ PLOCHY  
s titanovým povrchem
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Žehlička na vlasy

SHI 4500GD
Díky infračervenému nahřívání a titanovému povrchu 
vám tato žehlička na vlasy  dopřeje péči, pohodlí a skvělý 
vzhled. 

14 různých teplotních nastavení od 100 do 123 stupňů a úzký 
design z ní dělají ideálního pomocníka pro žehlení i tvarování 
vlasů. O komfortní používání se postará ultralehký design (300 g) 
a displej s bílým podsvícením.

VLASTNOSTI
• Příkon 60 W
• Infračervené nahřívání dodá jemnou péči
• Žehlicí plochy s titanovým povrchem zaručí pohodlí  

a elegantní vzhled
• Ultralehký design, pouze 300 g
• Pohodlné a bezpečné používání díky 180cm nabíjecímu 

kabelu, který se otáčí o 360° 

ZVLHČOVÁNÍ PÁROU

ŽEHLICÍ PLOCHY  
s titanovým povrchem
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Žehlička na vlasy

SHI 4400GD
Aby byla péče o vaše vlasy skutečně 
jemná, používá tato žehlička na vlasy 
infračervené nahřívání a 14 různých 
teplot od 100 do 230 stupňů. Elegantních výsledků 
dosáhnete díky úzkému designu, který je ideální jak pro 
rovnávání vlasů, tak pro vytváření účesů. 

Žehlička je ultra lehká (váží pouhých 250 g) a snadno se s ní 
manipuluje díky 180 cm dlouhému napájecímu kabelu, který je 
otočný o 360 stupňů. Titanový povrch zajišťuje optimální přenos 
tepla a bíle podsvícený displej dává dokonalou kontrolu nad celým 
procesem.

Žehlička na vlasy

SHI 6300GD
Rovné, jemně zvlněné nebo bohatě kudrnaté? 

Změňte vzhled, kdykoliv si to přejete díky třem 
výměnným žehlicím plochám. Tato žehlička na vlasy 
nabízí čtyři různé teploty (140, 160, 180 a 200 stupňů 
Celsia) a titanový povrch, které dodají všechno, 
co potřebujete pro maximální pohodlí a elegantní 
výsledky.

Žehlička na vlasy

SHI 3100VT
Vyberte si jednu z pěti teplot 
(150/170/190/220/230° C) 
a vytvořte si účes podle svých 
představ! 

Titanový povrch žehlicích ploch a ultra 
lehký design zajišťují ničím neručené 
používání, zatímco 180cm dlouhý kabel 
s ochranný textilním krytím zaručuje 
maximální bezpečí. 

VLASTNOSTI
• Příkon 45 W
• Infračervené nahřívání dodá jemnou péči
• 14 teplot v rozmezí 100–230 °C
• Žehlicí plochy s titanovým povrchem pro 

pohodlí a elegantní vzhled

VLASTNOSTI
• 4 nastavení teploty: 140/160/180/200 °C
• 180cm napájecí kabel, otočný o 360°, s ochranným 

povrchem pro maximální bezpečnost
• Displej s bílým podsvícením

VLASTNOSTI
• Napájecí kabel otočný o 360°, zabraňuje zamotávání
• Ultralehký design (pouze 235 g) 
• Digitální displej s elegantním bílým podsvícením

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Plně hladká žehlicí plocha pro rovné žehlení
• Jemně vlnitá žehlicí plocha pro lehké krepování
• Silně vlnitá žehlicí plocha pro výrazné krepování
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Žehlička na vlasy

SHI 1100BK
Tato žehlička s pasivní  
ionizací je ideální pro narovnání  
vlasů i tvarování účesů. 

Titanový povrch garantuje optimální přenos teploty, 
čímž zajišťuje maximální pohodlí a nejlepší možné 
výsledky. Používání ještě nikdy nebylo tak snadné 
díky ultra lehkému designu (pouhých 235g) 
a dlouhému, 360 stupňů otočnému napájecím 
kabelu. Zámek otevírání a textilní krytí napájecího 
kabelu pečují o maximální bezpečnost.

Žehlička na vlasy

SHI 131BK
PTC technologie, kterou používá 
tato žehlička na vlasy, zaručuje 
rychlé nahřívání a umožňuje 
hladké klouzání po vlasech. 

Plovoucí žehlicí plochy chrání vlasy 
před poškozením, protože není potřeba 
vyvíjet velký tlak.

Žehlička na vlasy

SHI 110BK
Pokročilé technologie, jako jsou například 
PTC nahřívání a tourmaline kombinovaný 
s keramikou, zabezpečí rychlé nahřátí 
a hladké žehlení vlasů. 

Styling je obzvlášť snadný díky plně otočnému 
kabelu, který se nekroutí a nezamotává. 

VLASTNOSTI
• Příkon 45 W
• Ultralehký design (pouze 235 g) 
• Napájecí kabel otočný o 360° zabraňuje zamotávání
• 180cm kabel pro maximální pohodlí
• Pasivní ionizační funkce

VLASTNOSTI
• LED indikace provozu a displej zobrazující aktuální teplotu
• Napájecí kabel otočný o 360° zabraňuje zamotávání
• Integrovaný zámek pro pohodlné ukládání

VLASTNOSTI
• PTC technologie zajistí rychlé nahřátí na provozní teplotu
• Speciální plovoucí žehlicí desky chrání vlasy před poškozením a omezují potřebný tlak
• Napájecí kabel otočný o 360° zabraňuje zamotávání
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UŽIJTE SI  
ZÁBAVU, UŽIJTE SI 

LOKNY
18
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AŤ VLASY ZÁŘÍ

Narodila jste se s rovnými vlasy, ale toužíte po vlnitých? 
Trvalá není potřeba, naše kulmy vám umožní změnit 
vzhled, kdykoliv si to jen přejete. Jediné, co musíte 
udělat, je vybrat si velikost loken. O zbytek se postará 
kulma. Až sedm snadno vyměnitelných nástavců nabízí 
nejrůznější možnosti a funkce studeného vzduchu 
zaručí extra dlouhou vydrž účesu. Tu můžete ostatně  
použít kdykoliv během kulmování. 

O zdraví vašich vlasů pečuje ionizační funkce s antistatickým 
efektem. Ochranu můžete ještě vylepšit vhodným výběrem 
jednoho ze dvou teplotních režimů. 

O pohodlí je také postaráno, všechny nástavce se snadno 
a rychle vyměňují a 360stupňový otočný kabel se jen tak 
nezamotá.

ZÁZRAK JMÉNEM IONIZACE 
Už žádné zacuchané vlasy a boje 
se statickou elektřinou! Ionizační 
funkce automaticky odstraní statickou 
elektřinu, aby byly vlasy lesklé 
a zářivé.

KULMY 
NA VLASY 

PROČ SI VYBRAT 
SENCOR KULMY
• Ionizační funkce s antistatickým 

efektem 

• 7 výměnných nástavců a 2 teplotní 
úrovně zajišťují skvělé možnosti 
úpravy vlasů 

• Tlačítko studeného vzduchu zaručí 
dlouhotrvající styling

• Snadno a rychle vyměnitelné 
adaptéry s pojistkou a zavěšovacím 
očkem 

• Napájecí kabel otočný o 360 stupňů 
eliminuje kroucení a zamotávání
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INOVATIVNÍ KONSTRUKCE 
proti zacuchání vlasů 

OBOUSMĚRNÉ KULMOVÁNÍ 

Kulma

SHS 0900GD
Chcete si dopřát perfektní lokny? S touto kulmou to není 
žádný problém! Titanový povrch zaručí rychlé zvlnění vlasů 
a dodává jim lesk. 

11 různých nastavení teplot v rozmezí od 120 do 220° vyhoví 
každému typu vlasů. Kulma je připravená k použití za pouhých  
45 vteřin a přizpůsobí se vašim potřebám díky pěti rotačním 
rychlostem a 10 různým nastavením času (od 3 do 12 vteřin). Vlny 
budou po stranách obličeje dokonale symetrické, protože kulma 
pracuje v obou směrech.

VLASTNOSTI
• Titanový povrch kulmy pro rychlé tvarování a lesklé a zářivé vlasy
• 11 nastavení teploty (120-220 °C) pro různé typy vlasů
• Digitální displej s bílým podsvícením
• Vysoce výkonné nahřívání (45 s)
• 5 rotačních rychlostí, 10 nastavení času (3-12 s)
• Obousměrné kulmování
• Flexibilnější díky 2m přívodnímu kabelu
• Chytrý design chrání vaše prsty před popálením
• Inovativní konstrukce zabraňuje zacuchání vlasů
• Cestovní balení pro pohodlné přenášení
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Kulma

SHS 8603BK
Rychle zvlněné, hladké a zářivé vlasy už 
nemusí být jen sen! 

Tato klešťová kulma na vlasy má extra hladký 
keramický povrch, díky němuž vlasy jemně 
tvaruje. Začít s úpravou účesu můžete bez 
dlouhého čekání, kulma je připravená za 
pouhých 60 sekund.

VLASTNOSTI
• Extra hladký keramický povrch DeepBlack
• LED indikátor zapnutí
• Průměr kleští 19 mm
• Rychlé zahřátí za 60 sekund
• Integrovaný stojánek

VLASTNOSTI
• Keratinový povrch pro rychlou a pohodlnou úpravu vlasů
• 5 teplotních nastavení  (140–220 °C) pro všechny typy vlasů
• Digitální displej s bílým podsvícením
• Výkonné nahřívání, připravená k provozu už za 60 sekund
• Konický tvar, 13 - 25 mm
• 5 rotačních rychlostí, 10 nastavení času  (3–12 s)
• Flexibilnější díky 2m napájecímu kabelu
• Chytrá konstrukce chránící prsty před popálením

Kulma

SHS 0850BK
Toužíte po rychle zvlněných, hladkých 
a zářivých vlasech? 

Tato horkovzdušná kulma vytvoří účes, jaký si 
přejete! Keratinový povrch a 5 různých nastavení 
teploty garantuje jemné a snadné používání 
bez ohledu na to, jaký typ vlasů máte. Kulma je 
připravená sloužit za pouhých 60 sekund. Displej 
s bílým podsvícením je nejen elegantní, ale také 
dobře čitelný.
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Horkovzdušná kulma

SHS 7551VT

VLASTNOSTI
• 7 výměnných nástavců, 2 nastavení teploty, 

tlačítko studeného vzduchu
• Ionizační funkce s antistatickým efektem chrání 

vlasy 
• Napájecí kabel otočný o 360 stupňů eliminuje 

kroucení a zamotávání
• Snadná a rychlá výměna adaptérů s pojistkou a 

závěsným očkem
• Bezpečnostní pojistka proti přehřátí
• Příkon 1000 W

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Koncentrátor
• Kulmovací kleště (průměr 18 mm, pracovní délka 115 mm)
• Kulatý kartáč (průměr 20 mm, pracovní délka 95 mm)
• Poloviční kartáč (šířka 39 mm, pracovní délka 90 mm)
• Kulatý kartáč se zatahovacími trny (průměr 28 mm, 

pracovní délka 100 mm)
• Velký kulatý kartáč (průměr 31 mm, pracovní délka 110 mm)
• Rovnací kartáč (šířka 38 mm, pracovní délka 90 mm)

SHS 7551VT SHS 7551RD

Tato horkovzdušná kulma vám dopřeje účes, jaký si přejete. Dvě různá nastavení 
teploty a 7 výměnných nástavců (koncentrátor, kulmovací kleště, kulatý kartáč, 
poloviční kartáč, kulatý kartáč se zatahovacími trny, velký kulatý kartáč a rovnací 
kartáč) nabízí spoustu možností, jak vlasy tvarovat. 

Všechny adaptéry se snadno vyměňují a napájecí kabel se otáčí všemi směry, aby tak 
předešel zamotávání. Ionizační funkce chrání vlasy a odstraňuje statickou elektřinu.
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Horkovzdušná kulma

SHS 7401WH
O skvělý účes se postarají 
tři výměnné nástavce, dvě 
různé teploty a tlačítko 
studeného vzduchu. 

Díky zavěšovacímu očku a světelnému indikátoru je používání  
velmi pohodlné. Ovaši bezpečnost se stará pojistka, která přístroj  
chrání proti přehřátí.

VLASTNOSTI
• 3 výměnné nástavce a 2 teploty 
• Světelná indikace provozu a očko pro zavěšení
• Tlačítko studeného vzduchu pro fixaci účesu
• Snadná a rychlá výměna adaptérů s pojistkou 
• Napájecí kabel otočný o 360 stupňů eliminuje 

kroucení a zamotávání
• Bezpečnostní pojistka proti přehřátí
• Příkon 1000 W

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Kulmovací kleště (průměr 18 mm, pracovní délka 115 mm)
• Kulatý kartáč (průměr 20 mm, pracovní délka 95 mm)
• Velký kulatý kartáč (průměr 31 mm, pracovní délka 110 mm)

Horkovzdušná kulma

SHS 3000BK 
Tolik skvělých funkcí v tak malé přístroji! 
2 různé teploty a rychlosti umožňují vytvářet 
skvělé účesy, zatímco tepelně izolovaná 
špička se stará o bezpečné používání.

Kulatý kartáč (19 mm v průměru) snadno sundáte 
a vyčistíte. Napájecí kabel se otáčí o 360 stupňů 
a předchází tak zamotávání. Všechny tyto vlastnosti 
dělají z horkovzdušné kulmy SHS 3000BK opravdu 
skvělého pomocníka.

VLASTNOSTI
• Dvě teploty a rychlosti
• Odnímatelný kulatý kartáč (průměr 19 mm) s možností 

rotace a zámkem
• Tepelně izolovaná špička pro vaši bezpečnost
• Snadné čištění kartáče
• Napájecí kabel otočný o 360 stupňů eliminuje kroucení 

a zamotávání
• Bezpečnostní pojistka proti přehřátí

Kosmetické zrcátko

SMM 3090
Toto speciální kosmetické zrcadlo pomáhá při osobní hygieně ženám, 
mužům i teenagerům. Díky němu prozkoumáte svůj účes nebo pokožku 
do nejmenšího detailu.

VLASTNOSTI
• Průměr 18 cm, oboustranné
• Jedna strana nabízí standardní odraz, druhá pětinásobné zvětšení 
• Podsvícení LED diodou
• Úsporný provoz (spotřeba max. 5 W)
• Nerezové provedení
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VAŠE DOMÁCÍ KADEŘNICTVÍ

VYSOUŠEČE 
VLASŮ 
Zdravé, zářivé a dokonale upravené vlasy. Přesně to vám dopřejí 
fény SENCOR. Jejich jemná péče začíná třemi různými teplotami 
a dvěma rychlostními stupni, které zajistí extra rychlé nebo extra 
rovnoměrné sušení. Ionizace uzavře vlasová vlákna a zachová 
v nich vlhkost, čímž je ochrání před přesušením a lámáním. Pokud 
si přejete dodat vlasům extra objem, nahraďte hlavici difuzérem. 
Ve chvíli, kdy jste s výsledkem spokojení, stačí stisknout tlačítko 
studeného vzduchu, abyste účes zafixovali, a máte hotovo. 

Potěší i praktické aspekty. Například zavěšovací očko pro snadnému 
ukládání fénu nebo dlouhý napájecí kabel, který vám umožní volně se 
pohybovat. A co víc, povrchy mají speciální antibakteriální úpravu. Údržba 
našich fénů je naprosto snadná, mají totiž odnímatelnou zadní mřížku, což 
usnadňuje čištění. I na dovolené nebo na služební cestě si můžete dopřát 
skvěle vypadající vlasy: cestovní fény jsou skládací, a tak se vejdou do 
jakéhokoliv zavazadla.

UŽIJTE SI VŠECHNY MOŽNOSTI 
Stylový účes by měl zdůraznit vaši 
krásu a SENCOR je tu, aby vám pomohl. 
Zkombinujte různé nástavce, teplotní 
úrovně a rychlosti, abyste dosáhli 
přesně toho vzhledu, po jakém toužíte.

PROČ SI VYBRAT 
SENCOR 
VYSOUŠEČE 
VLASŮ
• Ultralehký design pro 

pohodlné používání 

• Různé teploty a rychlosti pro 
optimální tvarování účesu

• Difuzér pro extra objem vlasů 

• Perfektní úchop s 
antibakteriálním povrchem 

• Ionizační funkce pro zdravé 
a zářivé vlasy
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Vysoušeč vlasů

SHD 8271VT

VLASTNOSTI
• Profesionální AC motor s příkonem 2200 W
• Tři úrovně teploty a dvě rychlosti 
• Cool Shot funkce 
• Ionizační funkce vytváří negativním ionty 
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro praváky i leváky 
• Odnímatelná zadní mřížka pro snadné čištění 
• Topná spirála ve tvaru vlnek
• Závěsné očko
• Pojistka motoru proti přehřátí

Díky profesionálnímu AC motoru nabízí 
tento fén tři úrovně teploty a dvě rychlosti. 

Tím se dokonale přizpůsobí každému účesu 
i typu vlasů. Ionizační funkce vytváří negativní 
ionty, které pečují o zdraví i vzhled vlasů. 
Funkce Cool Shot pak účes zafixuje, aby déle 
vydržel. Používání je tak snadné, jak to jenom 
jde: ergonomicky tvarovaná rukojeť je vhodná 
pro leváky i praváky, odnímatelná zadní mřížka 
usnadňuje čištění a se závěsným očkem je fén 
vždy na svém místě.

Vysoušeč vlasů

SHD 8200GD
Funkce True Ionic generuje miliony 
negativních iontů a dává tak vašim vlasům 
hedvábný a zářivý vzhled. 

Napomáhá také k rychlejšímu sušení a redukuje 
statickou elektřinu. Díky tomu jsou vaše vlasy 
krásné a zdravé. Fén nabízí tři teplotní stupně, a tak můžete zvolit chladnější proud 
vzduchu pro jemné sušení a dobře hydratované vlasy, nebo jeden ze dvou vyšších stupňů, 
které vlasy vysuší naopak rychleji. Čas sušení tak můžete zkrátit až o 33 %.

VLASTNOSTI
• Funkce True Ionic s miliony negativních iontů  

zaručí hedvábné a zdravé vlasy, redukuje statickou 
elektřinu a chrání vlasy před poškozením 

• Ochrana arganovým olejem 
• Kompaktní velikost s profesionálním AC motorem  

a ergonomicky tvarovanou rukojetí
• Tři teplotní úrovně a dvě rychlosti 
• Cool Shot funkce pro perfektní fixaci účesu
• Odnímatelná zadní mřížka pro snadné čištění 
• Topná spirála ve tvaru vln zajistí stálou teplotu,  

čím chrání vlasy před poškozením 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• Koncentrátor, difuzér (průměr 125 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• 2 koncentrátory pro sušení vlasů a tvarování 
• Difuzér pro větší objem
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Vysoušeč vlasů

SHD 8100GD
Funkce True Ionic, arganový olej a keratin spojily své 
síly, aby ochránily vaše vlasy a daly jim hedvábný 
vzhled. 

Tento kompaktní fén s třemi teplotními stupni a dvěma 
rychlostmi pohání profesionální AC motor. Díky různým 
nastavením můžete vlasy sušit skutečně jemně nebo extra 
rychle, kdy čas sušení zkrátíte až o 30 %. Závěrečný studený 
vzduch účes zafixuje a prodlouží jeho perfektní vzhled.

VLASTNOSTI
• Funkce True Ionic s miliony negativních iontů zaručí 

hedvábné a zdravé vlasy, redukuje statickou elektřinu 
a chrání vlasy před poškozením 

• Arganový olej a keratin dodají ještě lepší ochranu 
• Kompaktní velikost s profesionálním AC motorem 

a ergonomicky tvarovanou rukojetí
• Odnímatelná zadní mřížka pro snadné čištění 
• Topná spirála ve tvaru vln zajistí stálou teplotu, čímž 

chrání vlasy před poškozením 

OČKO NA ZAVĚŠENÍ 
profesionální délka kabelu

OCHRANA ARGANOVÝM 
 olejem a keratinem 

FUNKCE COOL SHOT 
kompaktní velikost 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• 2 koncentrátory pro sušení vlasů a tvarování 
• Difuzér pro větší objem

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• Koncentrátor pro sušení vlasů  

a tvarování 
• Difuzér pro větší objem
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Vysoušeč vlasů

SHD 6701RD
Tento fén s příkonem 2000 W vám zajistí skvělý vzhled. Díky třem 
teplotám a dvěma rychlostem je tvarování účesu nejen rychlé, ale 
také neuvěřitelně snadné. Tomu napomáhá i ultralehký design, 
který chrání ruce před únavou. Pro hladký účes zvolte koncentrátor 
a pro větší objem naopak nasaďte na fén difuzér. Poté účes zafixujte 
tlačítkem studeného vzduchu. 

SHD 6701RD nezapomíná ani na praktičnost: zadní mřížka je odnímatelná, aby 
se fén dal snadno vyčistit, a zavěšovací očko umožňuje pohodlné ukládání. 
Držadlo má pogumovaný povrch, a tak se dobře drží.  Pryžové chrániče po 
stranách zabraňují poškrábání. 

VLASTNOSTI
• Ultra lehký design pro pohodlné používání 
• 3 teploty a 2 rychlosti pomohou vytvořit žádaný účes 
• Hladké vlasy díky koncentrátoru a extra objem díky difuzéru
• Odnímatelná zadní mřížka pro snadné čištění 
• Zavěšovací očko pro pohodlné ukládání 
• Teplotní pojistka proti přehřátí motoru 
• Délka napájecího kabelu 2,6 m 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Koncentrátor
• Difuzér
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Vysoušeč vlasů

SHD 6700VT
Koncentrátor a difuzér – dva nástavce, které jsou 
nutné pro dokonalý účes. S příkonem 2000 W 
máte k dispozici tři různé teploty a dvě rychlosti. 

Díky nim snadno dosáhnete požadovaného vzhledu. 
Tento ultralehký fén s 2,6 m dlouhým napájecím kabelem 
vám zaručí dokonalý komfort, zatímco pogumovaná zadní 
část umožní pohodlné držení. Teplotní pojistka chrání 
motor proti přehřátí a pryžové chrániče po stranách 
předcházejí poškrábání.

VLASTNOSTI
• Příkon 2000 W 
• Ultralehký design a napájecí kabel 2,6 m pro pohodlí 

a perfektní výsledky 
• Skvělý styling díky třem teplotám a dvěma rychlostem 
• Koncentrátor, difuzér a tlačítko studeného vzduchu vykouzlí 

jakýkoliv účes 
• Odnímatelná zadní mřížka pro snadné čištění 
• Teplotní pojistka proti přehřátí motoru 
• Zavěšovací očko pro pohodlné ukládání 
• Pogumovaná zadní část pro snadné držení 

ODNÍMATELNÁ ZADNÍ MŘÍŽKA

3 TEPLOTY A 2 RYCHLOSTI 

OČKO NA ZAVĚŠENÍ 
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Vysoušeč vlasů

SHD 6600WH

VLASTNOSTI
• Příkon 2000 W 
• Ultralehký design a pogumovaná zadní část držadla 
• 3 teploty a 2 rychlosti pro dokonalé výsledky 
• Koncentrátor a tlačítko studeného vzduchu pro precizní a dlouhotrvající účes
• Odnímatelná zadní mřížka pro snazší čištění 
• Pryžové prvky po bocích fénu chrání před poškrábáním 
• Tepelná pojistka ochraňuje motor před přehřátím 
• Délka napájecího kabelu 2,6 m

SHD 6600RD SHD 6600VT SHD 6600WH

Příkon 2000 W, tři různé teploty a dvě rychlosti - přesně to potřebujete 
pro dokonalý účes. Koncentrátor zajistí precizní vytvarování, zatímco 
o výdrž účesu se postará tlačítko studeného vzduchu. S tímto fénem 
nenarazíte na žádné limity: ultralehký design chrání vaše ruce před 
únavou a napájecí kabel o délce 2,6 metru umožňuje pohyb, jak jen 
potřebujete. 

Tvůrci tohoto vysoušeče nezapomněli ani na praktické aspekty: zadní část držadla je 
pogumovaná a díky tomu se pevně drží, odstranitelná zadní mřížka umožňuje snazší 
čištění a závěsné očko se stará o pohodlné ukládání. Pryžové chrániče po stranách fénu 
předcházejí poškrábání. Aby vám fén dlouho vydržel, chrání motor pojistka proti přehřátí.
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Vysoušeč vlasů

SHD 6505VT

VLASTNOSTI
• Příkon 1400 W 
• Dvě úrovně pro jemné nebo rychlé sušení 
• Koncentrátor pro hladký účes a difuzér pro extra objem 
• Tlačítko studeného vzduchu pro fixaci účesu
• Očko k zavěšení a pogumovaný povrch pro pohodlné 

používání

Chcete dopřát vlasům jemnou péči, 
nebo spěcháte a potřebujete vlasy 
rychle vysušit? Toužíte po uhlazeném 
účesu nebo extra objemu? S tímto 
fénem dosáhnete všechno, co si jen 
přejete. 

Koncentrátor se postará, aby vaše vlasy 
vypadaly uhlazeně, zatímco difuzér jim dodá 
větší objem. Dvě nastavení zajistí jemné nebo 
rychlé sušení, zatímco tlačítko studeného 
vzduchu účes zafixuje, aby déle vydržel. 
Závěsné poutko a pogumovaný povrch 
přispívají k pohodlnému používání.

SHD 6504WH SHD 6505VT
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Vysoušeč vlasů

SHD 108VT

VLASTNOSTI
• Příkon 2200 W
• Ionizační funkce chrání vlasy před 

přesušením a lámáním
• 2 rychlosti (jemný a silný proud vzduchu) 

a tři teploty (nízká, střední a vysoká)
• Tlačítko studeného vzduchu pro fixaci 

účesů 
• Otvory vstupní mřížky ve tvaru včelí 

plástve

Dopřejte si prémiovou péči o vlasy. 
Ionizační funkce generuje negativní ionty, 
které uzavírají vlasová vlákna a ta si lépe 
uchovávají vlhkost. 

Tím vlasy chrání před vysušením a lámáním. S tímto fénem 
vytvoříte nespočetně účesu, a to díky dvěma rychlostem (jemnému 
a silnému proudu) a třem teplotám (nízká, střední a vysoká). 
Tlačítko studeného vzduchu účes rychle zafixuje. O rovnoměrné 
vysoušení se postará zvlněná nahřívací spirála a otvory vstupní 
mřížky ve tvaru včelí plástve.

Vysoušeč vlasů

SHD 6800RG

VLASTNOSTI
• Profesionální AC motor s příkonem 2 300 W
• Arganový olej a keratin pro hedvábné vlasy
• 3 teploty a 2 rychlosti vyhoví každému typu vlasů 
• Cool Shot funkce zajistí dlouhodobé zafixování 

účesu 
• Ionizační funkce pro zdravější a zářivější vlasy, 

rychlejší sušení a redukci statické elektřiny
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná pro leváky 

i praváky 
• Odnímatelná zadní mřížka umožňuje snazší čištění 
• Zvlněná nahřívací spirála zaručuje stálou teplotu 
• Poutko k zavěšení 
• Termální pojistka proti přehřátí 

S tímto fénem vytvoříte nejen skvělé účesy,  
ale také vlasům dopřejte patřičnou péči. 

Arganový olej, keratin a ionizační funkce vlasy ošetří a dopřejí jim zářivý vzhled. 
Díky nim se vlasy také snadněji rozčesávají a jsou méně náchylné k poškození. 
Ergonomicky tvarovaná rukojeť je vhodná pro leváky i praváky,  
a tak si pohodlné používání tohoto fénu může vychutnat kdokoli.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• Koncentrátor a difuzér
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Vysoušeč vlasů

SHD 40G

VLASTNOSTI
• Příkon 1200 W
• 2 nastavení teploty vzduchu (nízká a vysoká)
• Tichý motor pro příjemný zážitek 
• Otvory vstupní mřížky ve tvaru včelí plástve 
• Antibakteriální povrchová úprava, která vás chrání 
• Postříbřené kontakty přepínače a tepelná pojistka proti 

přehřátí

SHD 40G SHD 40B

Vychutnejte si, jak tiše pracuje tento vysoušeč vlasů.
Díky dvěma teplotám (nízké nebo naopak vysoké) 
dosáhnete velmi snadno vytouženého výsledku. 

Tento vysoušeč vlasů vyniká i speciálním antibakteriálním 
povrchem a otvory vstupní mřížky ve tvaru včelí plástve.
Dlouhou životnost garantují postříbřenými kontakty 
přepínače a tepelná pojistka, která chrání motor před 
přehřátím.

Vysoušeč vlasů

SHD 0045BK

VLASTNOSTI
• DC motor s dlouhou životností a příkonem 1600 W 
• Tři teplotní úrovně (nízká, střední, vysoká) a 2 rychlosti 

(jemný a silný proud vzduchu)
• Skvělé vlasy i na cestách díky skládací rukojeti
• Funkce Cool Shot pro fixaci účesu 
• Odnímatelná zadní mřížka pro snadné čištění 
• Závěsné očko 
• Tepelná pojistka proti přehřátí

Tento cestovní vysoušeč vlasů se o vás postará, 
ať se vypravíte kamkoliv. Nezáleží, zda vyrážíte 
na dlouhou dovolenou nebo krátkou služební 
cestu, díky skládací rukojeti ho snadno přidáte 
do zavazadla. 

Fén disponuje trvanlivým DC motorem s příkonem  
1600 W, který pohání 3 teplotní úrovně (nízkou, střední  
a vysokou) a dvě rychlosti (jemný a silný proud vzduchu). 
Díky odnímatelné zadní mřížce, zavěšovacímu očku  
a napájecímu kabelu o délce 1,6 m bude tvorba účesu  
i údržba velmi příjemná. PŘÍSLUŠENSTVÍ 

• Koncentrátor
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Cestovní vysoušeč vlasů

SHD 7221GR

VLASTNOSTI
• Příkon 1500 W
• Skládací rukojeť pro snazší skladování i cestování 
• Ionizační funkce zajistí zdravé a zářivé vlasy 
• 2 rychlosti a 3 teploty (nízká, střední, vysoká) 
• Patentovaná odnímatelná dvouproudá vzduchová tryska 
• Indikátor funkce studeného vzduchu a ionizace 
• Teplotní pojistka chrání motor před přehřátím

SHD 7221GR SHD 7220VT

Ani na cestách nemusíte dělat 
kompromisy. Tento vysoušeč vlasů se 
skládací rukojetí disponuje ionizační 
funkcí, která generuje negativního 
ionty. Ty chrání zdraví vašich vlasů 
a dávají jim nepřekonatelný lesk. 

Dvě rychlosti (jemný a silný proud vzduchu) 
ve třech teplotách (nízká, střední a vysoká) 
a patentovaná odnímatelná dvouproudá 
vzduchová tryska zaručí perfektní účes. 
Díky indikátorům funkce studeného vzduchu 
a ionizátoru máte vždy perfektní přehled 
o zapnutých funkcích.

TLAČÍTKO STUDENÉHO 
VZDUCHU 

ODNÍMATELNÁ ZADNÍ MŘÍŽKA TŘI TEPLOTNÍ STUPNĚ  
(nízký, střední, vysoký)
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Cestovní vysoušeč vlasů

SHD 7200GD
Díky třem teplotám a dvěma rychlostem 
je tento fén skvělou volbou pro každého, 
kdo touží po zdravých a krásných vlasech. 
Ionizující funkce dává vlasům hedvábný 
a zářivý vzhled a redukuje statickou 
elektřinu, díky čemuž se vlasy také snadno 
rozčesávají. 

Dvě různá příslušenství, koncentrátor a difuzér, 
umožňují vytvořit jakýkoliv účes.

Cestovní vysoušeč vlasů

SHD 7170WH
Nejste si jistí hygienou v místech, kam jedete 
na služební cestu nebo dovolenou? 

Tento cestovní fén s antibakteriálním povrchem  
vám život usnadní! Ionizující funkce se postará 
o zdraví vašich vlasů a zvlhčí je. Díky 
dvěma rychlostem (jemnému a silnému 
proudu vzduchu), třem teplotám (nízká, 
střední a vysoká) a dvěma nástavcům 
vykouzlíte s SHD 7170WH jakýkoliv 
účes.

VLASTNOSTI
• Příkon 2000 W
• Difuzér pro objem a koncentrátor pro 

precizní tvarování 
• Antibakteriální povrch, který chrání 

vaše zdraví 
• Skládací rukojeť pro snazší skladování a cestování 
• Ionizační funkce udržuje vaše vlasy hydratované 
• 2 rychlosti (jemný a silný proud) a 3 teploty 

(nízká, střední, vysoká)

VLASTNOSTI
• DC motor s dlouhou životností a příkonem 2000 W 
• 3 teploty a 2 rychlosti 
• Ionizující funkce pro zdravé a krásné vlasy 
• Topná spirála ve tvaru vln zajistí stálou teplotu
• Funkce Cool Shot fixuje účes 
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť 
• Odnímatelná zadní mřížka pro snadné čištění 
• Závěsné očko 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• Koncentrátor 
• Difuzér
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Cestovní vysoušeč vlasů

SHD 7120WH
Dopřejte si nepřekonatelný účes, ať už 
jedete kamkoliv. 

Tento silný cestovní fén s robustním a tichým 
DC motorem o příkonu 2000 W zajistí 
všechno, o čem sníte. Má ultralehký design, 
antibakteriálně ošetřený povrch a tlačítko 
studeného vzduchu. Vytvarovat účes můžete 
ve dvou rychlostech a třech teplotách.

VLASTNOSTI
• Tichý DC motor o příkonu 2000 W
• Antibakteriální povrch 
• 2 rychlosti a 3 teploty pro nejrůznější účesy 
• Tlačítko studeného vzduchu 
• Ultra lehký design 
• Odnímatelná zadní mřížka pro snazší čištění

VLASTNOSTI
• DC motor s dlouhou životností a příkonem 2000 W 
• 3 teploty a 2 rychlosti 
• Ionizující funkce pro zdravé a krásné vlasy 
• Zvlněná topná spirála zajistí konstantní teplotu 
• Funkce Cool Shot zafixuje účes 
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Závěsné očko 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Koncentrátor

Cestovní vysoušeč vlasů

SHD 7100BK
Díky ionizující funkci chrání tento cestovní 
vysoušeč vlasy před lámáním a dává jim 
hedvábný a zářivý vzhled. Ionty redukují statickou 
elektřinu, díky čemuž se vlasy snadno rozčesávají 
a rychleji suší, aniž by došlo k jejich poškození. 

O dlouhou životnost fénu se stará DC motor, který pohání 
tři teploty a dvě rychlosti. Samozřejmostí je pohodlné 
a bezpečné používání.

36

PÉČE O VLASY



Cestovní vysoušeč vlasů

SHD 7030TQ
Praktický pomocník doma i na cestách. 
Díky sklápěcí rukojeti je tento cestovní 
fén připravený vytvarovat skvělý účes, 
ať už jste kdekoliv. 

Má ultralehký design a tichý DC motor, díky 
čemuž je styling vlasů velmi pohodlný. Motor 
o příkonu 1400 W pohání tři teplotní úrovně 
(nízkou, střední a vysokou), abyste si mohli 
vytvořit účes, jaký si přejete.

Cestovní vysoušeč vlasů

SHD 64O0B

VLASTNOSTI
• Tichý DC motor o příkonu 1400 W 
• 3 teplotní stupně pro variabilní styling 
• Ultra lehký design (pouze 254 g)
• Antibakteriální povrch 
• Topná spirála ve tvaru vln 
• Tepelná pojistka proti přehřívání

VLASTNOSTI
• DC motor o příkonu 1850 W
• Dvě nastavení síly (jemný proud 

při studené teplotě a silný proud 
s vysokou teplotou)

• Koncentrátor a tlačítko Cool Shot 
pro vynikající výsledky 

• Boční pryžové chrániče předchází 
poškrábání 

• Závěsné očko pro pohodlné 
ukládání

SHD 6440V SHD 6400B

Jemné proudění vzduchu při nízké teplotě 
nebo silný proud horkého vzduchu?

 Vyberte si, co váš účes potřebuje, a výsledek 
zafixujte tlačítkem studeného vzduchu. Boční 
pryžové prvky chrání fén před poškrábáním 
a DC motor o příkonu 850 W zajišťuje dlouhou 
životnost.
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ZASTŘIHOVAČE  
& HOLICÍ STROJKY

Chcete si i doma dopřát zážitek jako 
v profesionálním barber shopu? S nejnovějšími 
zastřihovači a elektrickými holicími strojky 
SENCOR je to možné! Postarají se o precizní 
styling i jemnou péči a zajistí vám nejlepší 
výsledky, kdykoliv budete chtít. Stačí se jen 
rozhodnout.

3838



ZASTŘIHOVAČE  
& HOLICÍ STROJKY
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PROMĚŇTE 
KOUPELNU  

V BARBER 
SHOP
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VARIABILNÍ POUŽITÍ

Ať už se chystáte úplně změnit vzhled nebo chcete jen 
jemně zastřihnout plnovous, zastřihovače SENCOR 
splní úkol rychle a snadno. Vybírat můžete z nesčetných 
nástavců o různé délce, případně si vlasy a vousy 
upravíte i bez nich. 

Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručí pevný úchop, kompletní 
sety nabídnou příslušenství pro odstraňování chloupků v nose 
i po celém těle, tvarování vousů či kotlet a precizní zastřižení. 
Uvnitř zastřihovače se ukrývá výjimečně tichý, vysokorychlostní, 
profesionální motor. 

Naše přístroje se také rychle dobíjejí, přičemž některé z nich jsou 
plně nabité za pouhé dvě hodiny. Poté vám dopřejí až 120 minut 
péče o vlasy a vousy.

VŽDY STYLOVĚ 
Móda pánských účesů se může měnit, ale 
se zastřihovačem SENCOR budete vždy 
vypadat skvěle. Není divu, nespočetné 
příslušenství vám dává naprostou svobodu, 
jak vlasy a vousy upravit.

ZASTŘIHOVAČE

PROČ SI VYBRAT 
SENCOR 
ZASTŘIHOVAČE
• Bohaté příslušenství pro úpravu 

vlasů a péči o tělo 

• Grafický indikátor délky střihu vám 
dává plnou kontrolu 

• Technologie rychlého nabíjení 
a dlouhá výdrž baterie při provozu 

• Profesionální nože a tichý 
vysokorychlostní motor 

• Pevný úchop díky ergonomické 
rukojeti a volný pohyb bez kabelu
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Díky tomuto zastřihovači si perfektně upravíte vlasy 
a vousy sami doma. 

Tichý vysokorychlostní motor zaručí precizně odvedenou 
práci, zatímco Direct Drive technologie umožní používat 
přístroj, i když se nabíjí. Díky tomu můžete stříhat a dobíjet, 
kdykoliv potřebujete. Na výběr máte 25 různých délek 
(s nástavcem nebo bez něj).

VLASTNOSTI
• Tichý vysokorychlostní motor pro perfektní výsledky 
• Technologie Direct Drive pro naprostou svobodu používání a nabíjení 
• Nože s titanovým povrchem
• Stříhání bez nástavce, 4 vyměnitelné hřebenové nástavce, výběr  

z 25 délek
• Ergonomická rukojeť pro pevný úchop
• Až 3 hodiny provozu s baterií 
• 2 rychlosti (standardní a turbo)
• LED display s ukazatelem nabití 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Čisticí kartáček, olej pro 
zastřihovací jednotku, 4 kartáčové 
nástavce, nabíječka

Zastřihovač 

SHP 8900BK 
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Tento moderní zastřihovač si snadno poradí 
s vlasy, vousy i chloupky v nose, a to díky 
osmi různým nástavcům a 46 mm širokým 
nožům. Cestovní pouzdro z pevné umělé 
hmoty vám usnadní péči o zevnějšek i mimo 
domov. 

Na baterii pracuje zastřihovat až jednu hodinu 
a díky technologii Direct Drive se dá používat, 
i když je připojený do zásuvky.   

VLASTNOSTI
• Technologie rychlého nabíjení zaručí plnou baterii  

za pouhé dvě hodiny 
• 8 výměnných nástavců a možnost pracovat i bez nich 
• Profesionální titanové nože (šířka 46 mm)
• Výjimečně tichý profesionální vysokorychlostní motor 
• Provoz na baterii až jednu hodinu
• Ergonomicky tvarovaná pochromovaná rukojeť 

zabraňuje prokluzování
• LED indikátor vestavné baterie 2200 mAh Li-Ion 
• Cestovní pouzdro z umělé hmoty pro snadné ukládání 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Čistící kartáček, olej, hřeben, 8 výměnných 
nástavců 3/6/ 9,5/13/16/19/22/25, nabíječka, 
cestovní pouzdro

Zastřihovač 

SHP 8400BK 
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Tento profesionální zastřihovač s 12 výměnnými nástavci se precizně 
postará o vaše vlasy, vousy i chloupky v nose. 

Nástavce nejrůznějších délek umožňují stříhat vlasy  
v rozmezí 3 až 12 mm, vousy od 4 do 8 mm, nebo 
vytvarovat a zarovnat kotlety. Technologie rychlého  
nabíjení zajistí plnou baterii za pouhé dvě hodiny a vestavná 
600 mAh Li-Ion baterie nabídne až 60 minut provozu.

VLASTNOSTI
• 12 výměnných nástavců, možnost pracovat i bez nástavce
• Výjimečně tichý profesionální vysokorychlostní 

motor
• Technologie rychlého nabíjení zajistí plné nabití za 

pouhé dvě hodiny
• Profesionální titanem potažené nože (šířka 9/30/39 mm)
• Doba provozu až 60 minut 
• Technologie Direct Drive 
• Pochromovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť 

zabraňuje prokluzování
• Grafický indikátor délky střihu 
• LED indikátor nabíjení 

Zastřihovač 

SHP 7411BK
Tento bohatě vybavený zastřihovač s 12 výměnnými nástavci zajistí péči o celé tělo. 
Poradí si s chloupky v nose i na těle, zakrátí vousy, vytvaruje kontury a precizně 
zastřihne vlasy. Účes můžete tvarovat v délkách od tří do dvanácti milimetrů. 

Přístroj lze připojit napájecím kabelem nebo pracovat s bateriovým pohonem. Zastřihovač se 
nabíjí pomocí micro USB, a tak je vždycky k dispozici, ať jste kdekoliv na světě. Provozní doba 
baterie je dvě hodiny, plně nabitá je opět za pouhé dvě hodiny.

VLASTNOSTI
• 12 různých příslušenství
• Micro USB nabíjení 
• Výjimečně tichý profesionální 

vysokorychlostní motor
• Technologie rychlého nabíjení, plně nabito 

za pouhé dvě hodiny 
• Napájení kabelem i baterií 
• Ergonomická rukojeť zabraňuje 

prokluzování 
• Provozní doba baterie 2 hodiny
• Titanové nože (šířka 6 / 26 / 34 mm)
• Možnost zastřihovat i bez nástavce 
• Grafické znázornění délky střihu
• LED indikátor nabíjení 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Praktický stojan, hřeben, nástavec na odstranění chloupků z nosu, 
nástavec na odstranění chloupků z těla, nástavec na sestřih vousů, 
nástavec na tvarování kontur, standardní nástavec na sestřih vlasů, 
velký nástavec na sestřih vlasů, nástavec na sestřih vlasů 3 mm, 
nástavec na sestřih vlasů 6 mm, nástavec na sestřih vlasů 9 mm, 
nástavec na sestřih vlasů 12 mm, regulace sestřihu vousů, regulace 
sestřihu vlasů, olej pro mazání čepele

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Praktický stojan s nabíjením, cestovní pouzdro pro 
snadnou manipulaci a skladování, čistící kartáček, 
olej, hřeben, nástavec na odstranění chloupků z nosu, 
nástavec na sestřih vousů, nástavec na tvarování 
kontur, nástavec s plnou šířkou, nástavce pro střih vlasů 
3/6/9/12 mm, nástavce pro střih vousů 4/6/8 mm

Zastřihovač 

SHP 8305BK 
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Zastřihovač 

SHP 7201SL
Díky tomuto zastřihovači a jeho sedmi různým příslušenstvím budete 
vypadat vždycky skvěle. Sedm nástavců se postará o zastřižení vlasů 
i vousů, tvarování účesu, nebo odstranění chloupků v nose. 

Přístroj můžete používat až 45 minut, baterie je opět plně nabitá za 8 hodin. 
Zastřihovač splňuje normu IPX 5, která mu dává odolnost proti prachu a vodě, a tím 
i dlouhou životnost. Kapacita NiMH baterie je 2x 600 mAh.

VLASTNOSTI
• 7 výměnných nástavců 
• Titanové nože
• Provozní doba baterie 45 minut 
• Plně nabito za 8 hodin 
• Vysokorychlostní motor 
• Napájení kabelem i baterií 
• Ergonomická rukojeť zabraňuje 

prokluzování 
• Šířka nože 41 / 32 / 20 mm
• Možnost zastřihovat i bez 

příslušenství 
• Grafický indikátor délky střihu
• Indikátor nabíjení 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Napájecí kabel, zastřihovač, praktický stojan, 
nástavec na odstranění chloupků z nosu, nástavec 
na sestřih vousů, standartní nástavec na sestřih 
vlasů, nástavec na tvarování kontur, nástavec na 
sestřih dlouhých vlasů, regulace dílky střihu vousů, 
regulace délky střihu tělových kontur 

Zastřihovač 

SHP 6201RD
S tímto zastřihovačem si péči o vzhled skutečně užijete! Díky pohonu 
vysokorychlostním motorem, šesti výměnným nástavcům a titanovému noži 
dosáhnete vždy skvělých výsledků. 

Ať už se staráte o vlasy, vousy nebo chloupky v nose, ergonomická rukojeť zabraňuje prokluzování  
a umožňuje pevný úchop. Přístroj je plně nabitý za 8 hodin, připravený pracovat až 45 minut.

VLASTNOSTI
• Titanové nože a šest výměnných 

nástavců 
• Vysokorychlostní motor 
• Napájení přímo ze sítě nebo baterie 
• Možnost zastřihovat i bez nástavců
• Grafický indikátor délky střihu
• Integrovaná baterie plně nabitá za 

8 hodin, provozní doba 45 minut 
• LED indikátor nabíjení 
• Ergonomická rukojeť zabraňuje 

prokluzování 
• Šířka nože 41 / 32mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Napájecí kabel, zastřihovač, praktický stojan, nástavec 
na odstranění chloupků z nosu, nástavec na sestřih 
vousů, standartní nástavec na sestřih vlasů, nástavec 
na sestřih dlouhých vlasů, regulace dílky střihu vousů, 
regulace délky střihu tělových kontur
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SHP 4502BLSHP 4501BK

Zastřihovač 

SHP 4502BL
Ať už ho pohání elektřina ze sítě nebo baterie, tento zastřihovač vám zajistí 
vždy dokonalou péči. Díky ergonomicky tvarované rukojeti, která zabraňuje 
prokluzování, se zastřihovač dobře drží. 

Používat ho můžete buď s nástavcem nebo i bez něj, příslušenství se nasazuje 
unikátním Lock up systémem. Délku střihu graficky znázorňuje indikátor.

VLASTNOSTI
• Nabíjení kabelem nebo baterií
• Odnímatelné nástavce pro snadné čištění 
• Ergonomická rukojeť zabraňuje prokluzování 
• Provozní doba baterie 40 minut 
• LED indikátor nabíjení 
• 2 nástavce s unikátním Lock up systémem (krátký s délkami  

3, 9, 15 mm a 24 mm a dlouhý 14, 20, 26 a 35 mm)
• Šířka nože 39 mm 
• Možnost zastřihovat i bez nástavců 
• Grafický indikátor délky střihu 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Praktický stojánek, nabíječka / adaptér do sítě, dva nástavce, čisticí kartáček 

Zastřihovač 

SHP 4302RD
Ultra tichý, vysokorychlostní motor a odnímatelné příslušenství, 
které umožňuje snadné čištění, zajistí velmi pohodlné  
používání tohoto zastřihovače. 

Regulátor nastaví délku střihu od jednoho do osmi  
milimetrů, pracovat můžete buď s nástavcem nebo  
i bez něj. Délka střihu je graficky znázorněná.  
Zastřihovač můžete napájet přímo ze sítě i prostřednictvím  
baterie, která vydrží pracovat až 50 minut..

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nabíječka / adaptér, čisticí kartáček 

VLASTNOSTI
• Napájení ze sítě i baterie se přizpůsobí každé 

situaci 
• Ergonomická rukojeť zabraňuje prokluzování 
• Provozní čas baterie až 50 minut
• Možnost zastřihovat i bez nástavce 
• Regulátor nastaví délku střihu od jednoho do 

osmi milimetrů
• Integrovaná NiMH baterie s LED indikátorem 

nabíjení 

VODĚODOLNÝ REGULÁTOR  
délky střihu
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Zastřihovač 

SHP 3301BL
Díky provoznímu času až 50 minut a noži širokému  
25 mm snadno upravíte svůj vzhled. 

Ultra tichý vysokorychlostní motor, ergonomická rukojeť, která zabraňuje 
proklouznutí, nastavitelná délka výměnného hřebenu a LED indikátor nabíjení 
dělají z SHP 3301BL velmi praktického pomocníka.

VLASTNOSTI
• Napájení ze sítě nebo baterie se přizpůsobí jakékoliv situaci a místu 
• Ultra tichý vysokorychlostní motor zaručí příjemný zážitek 
• Ergonomická rukojeť zabrání prokluzování 
• Provozní čas baterie 50 minut 
• Šířka nože 25 mm 
• Možnost stříhat i bez nástavce 
• Grafický indikátor délky střihu pro snazší orientaci 
• Nastavení délky střihu od 1 do 8 mm
• Integrovaná baterie s LED indikátorem nabíjení 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zabudovaná Nimh baterie, čisticí  
kartáček, nabíječka / adaptér do sítě 

Tento zastřihovač, poháněný tichým vysokorychlostním motorem, vám 
zajistí skvělý vzhled bez kompromisů. 

Stříhat můžete s nástavcem nebo bez něj, nerezové nože zvládne svou práci vždy 
perfektně. Délku snadno nastavíte rotačním ovladačem a díky nástavcům zastřihněte 
vlasy až ve 20 různých délkách. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajistí pevný úchop.

VLASTNOSTI
• Tichý vysokorychlostní motor pro skvělé 

výsledky 
• Technologie Direct Drive pro naprostou 

svobodu používání a nabíjení 
• Nerezové nože 
• Plynulé nastavení délky 
• Stříhání bez nástavce v délkách 0,5 / 1 / 2 / 

3/ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
• Hřebenový nástavec 10 mm 
• Deset různých délek střihu 
• Ergonomická rukojeť pro pevný úchop
• Až jedna hodina provozu na baterii, plně 

nabito za dvě hodiny 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Čisticí kartáček, olej pro zastřihovací  
jednotku , 1 hřebenový nástavec  
10 mm , USB napájecí kabel

Zastřihovač 

SHP 3500BL 
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Zastřihovač 

SHP 320SL

VLASTNOSTI
• Nerezová ocel chrání nože před rezavěním
• 4 hřebenové nástavce (3, 6, 9 a 12 mm) 
• Zastřihování i bez nástavců, možnost nastavit délku střihu i během práce 
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť a závěsné očko pro pohodlné používání 

VLASTNOSTI
• 4 hřebenové nástavce (3, 6, 9 a 12 mm) a možnost zastřihovat i bez nástavců 
• Délku střihu nastavíte i během práce 
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Závěsné očko 

VLASTNOSTI
• Zastřihávání chloupků v nose, uších, tvarování kotlet dvěma výměnnými hlavicemi 
• Ostří z nerezové oceli s prémiovou trvanlivostí 
• Omyvatelné hlavice pro maximální hygienu 
• Integrované světlo a pogumovaný povrch pro pohodlné používání 

Perfektní kvalita nerezového nože zaručí, že nikdy nespatříte 
ani náznak koroze. 

Čtyři hřebenové nástavce různých velikostí (3, 6, 9 a 12 mm) stejně 
jako možnost zastřihovat i bez nich dělají z tohoto přístroje ideálního 
společníka pro péči o váš vzhled. Délku si nastavíte i během zastřihování 
a ergonomicky tvarovaná rukojeť vám zaručí přesně odvedenou práci.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
4 hřebenové nástavce, kryt stříhací 
jednotky, hřeben, nůžky, čistící 
kartáček, olej

PŘÍSLUŠENSTVÍ
4 kartáčové nástavce, kryt stříhací 
jednotky, kartáč, nůžky, čistící 
kartáček, olej 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Praktický stojánek, čisticí kartáč, 1x AA alkalická baterie

Zastřihovač 

SHP 211SL

Zastřihovač chloupků  

SNC 101BL

Vyberte si jeden ze čtyř hřebenových nástavců (3, 6, 9  
a 12 mm) nebo zastřihujte i bez nich. 

Skvělý vzhled máte na dosah díky noži z nerezové oceli, které nikdy 
nezrezaví, a ergonomicky tvarované rukojeti. S tímto zastřihovačem 
proměníte denní hygienu v příjemný zážitek, závěsné očko pak zajistí, že 
zastřihovač najdete vždycky tam, kde ho potřebujete.

Díky dvěma výměnným hlavicím zastřihnete chloupky v nose, 
uších a kotlety naprosto přesně a pohodlně. 

Kvalitní ostří z nerezové oceli vydrží bez jakékoliv známky koroze, 
omyvatelné hlavice se velmi snadno čistí.
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DOKONALE  

OHOLENÁ 
TVÁŘ  

BEZ PODRÁŽDĚNÍ
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BEZ PODRÁŽDĚNÍ

Hladce oholená tvář bez jakýchkoliv známek 
podráždění – přesně tak pracují elektrické holicí strojky 
SENCOR. Užijte si pohodlí 4D technologie, jejíž hlavice 
se naklánění ve čtyřech směrech a dokonale se tak 
přizpůsobují konturám vaší tváře. Holení je naprosto 
precizní a zároveň velmi ohleduplné k vaší pokožce. 

Při péči o zevnějšek se můžete pohybovat, jak jen potřebujete, 
holicí strojky totiž pracují i bez napájecího kabelu. Disponují 
integrovanou dobíjecí baterií, která se rychle nabíjí a zvládne  
až jeden měsíc každodenního používání. 

O hladký provoz se stará ultra tichý vysokorychlostní motor. 
Pohodlí zaručí ergonomicky tvarovaná rukojeť, která perfektně 
padne do ruky, a voděodolné provedení, díky němuž můžete 
strojek oplachovat pod tekoucí vodou.

4D TECHNOLOGIE 
V SENCORu dobře víme, jak je důležité, aby 
po holení nebyla kůže podrážděná. Proto jsme 
vyvinuli 4D technologii s naklápěcími hlavicemi, 
které se plně přizpůsobí tvaru vaší tváře 
a zanechají ji bezchybně a jemně oholenou.

ELEKTRICKÉ  
HOLÍCÍ STROJKY

PROČ SI VYBRAT 
SENCOR ELECTRICKÝ 
HOLÍCÍ STROJEK
• 4D technologie zaručí skvělé 

výsledky bez jakéhokoliv podráždění 

• Rychlé nabíjení a výdrž až jeden 
měsíc při každodenním používání 

• Ultra tichý vysokorychlostní motor 
s minimálním třením 

• Vestavná Li-ion baterie s LED 
indikátorem nabíjení
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UNIKÁTNÍ  
samočisticí hlavice

ZASTŘIHOVAČ  
s titanovým povrchem

VLASTNOSTI
• Tichý vysokorychlostní motor pro perfektní výsledky
• Technologie Direct Drive pro svobodu holení a nabíjení
• Unikátní samočistící hlavice
• Vhodný pro holení na sucho, možnost 

oplachování pod tekoucí vodou
• Nerezové ostří a zastřihovací nástavec 

s titanovým povrchem
• Ergonomická rukojeť pro pevný úchop
• LED displej s ukazatelem baterie
• Až 3 hodiny provozu na baterie
• Technologie rychlého nabíjení, plně 

nabito za tři a půl hodiny
• Bezpečnostní zámek proti náhodnému 

spuštění

Unikátní samočistící hlava a nerezová ostří jsou pouhé dvě 
z řady z výhod, které nabízí holicí strojek SMS 7000BK. 
Technologie Direct Drive umožňuje upravovat zevnějšek 
a nabíjet přístroj, kdykoliv se vám to hodí, zatímco tichý, 
vysokorychlostní motor zajistí příjemný zážitek. 

Tento elektrický holicí strojek je vhodný pro holení na sucho, 
oplachovat ho ale můžete pod tekoucí vodou. Nabitý je skutečně 
rychle, stačí mu tři a půl hodiny, aby byl opět připravený pracovat  
až 3 hodiny na bateriový pohon.

Elektrický holicí strojek 

SMS 7000BK

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Čisticí kartáček
• Zastřihovací nástavec
• USB napájecí kabel
• USB napájecí adaptér
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SPECIÁLNÍ FRÉZKY  
s prodlouženou  

trvanlivostí

INEZÁVISLÝ  
pohyb holicí hlavy

4D TECHNOLOGIE  
zajišťuje naklánění 

holicích hlavic ve 
čtyřech různých 

směrech

VODĚODOLNÁ  
holicí jednotka

VLASTNOSTI
• 4D technologie se perfektně přizpůsobí konturám tváře
• Holicí frézky s prodlouženou životností
• Ultra tichý vysokorychlostní motor
• Vestavěná Li-ion baterie 500mah
• LED indikátor nabíjení
• Doba nabíjení dvě hodiny
• Provoz i bez zapojení do sítě
• Volba ze tří barev

O dokonale oholenou tvář bez podráždění 
a ranek se postarají tři výkyvné holicí 
hlavice, které se pohybují nezávisle na 
sobě různými směry. Díky tomu dokáže 
4D technologie dokonale kopírovat tvar vaší 
tváře. Po skončení práce pak přístroj snadno 
opláchnete pod tekoucí vodou.  

Holicí strojek je poháněný vysoce kvalitní baterií, 
která po plném nabití vydrží až jeden měsíc 
běžného provozu (1 až 2 minuty denně). Součástí 
přístroje je i zastřihovací nástavec pro přesné 
vytvarování vousů, kníru a kotlet, čisticí kartáček a 
cestovní pouzdro.

Elektrický holicí strojek 

SMS 5011SL
SMS 5012GRSMS 5011SL SMS 5013RD
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Praktický elektrický strojek ve dvou barevných 
variantách, se třemi nezávislými holicími hlavicemi, 
které se přizpůsobí konturám vaší tváře.

Ostří je velmi trvanlivé a má prodlouženou životnost. Holení 
bez napájecího kabelu vám dodá potřebné pohodlí a LED 
indikátor vás upozorní, když je potřeba přístroj do dobít.

Klasický holicí strojek pro rychlé a 
pohodlné oholení bez jakýchkoliv známek 
podráždění kůže.

Dvě nezávislé výkyvné hlavice používají 
samoostřicí frézky s dlouhou životností. Díky 
vestavné baterii nemusí být přístroj napojený 
do sítě, praktický LED ukazatel upozorní, kdy je 
potřeba holicí strojek znovu dobít.

VLASTNOSTI
• 3 nezávisle výkyvné hlavice
• Provoz bez kabelu, napájení 

vestavnou dobíjecí baterií
• Zámek proti náhodnému 

spuštění 
• Vestavná NiMH baterie 

(600mAh) s provozní dobou  
75 minut

VLASTNOSTI
• Dvě nezávislé výkyvné hlavice
• Samoostřicí frézky s prodlouženou 

životností
• Ergonomický tvar perfektně padne do ruky
• Plynulé holení s minimálním třením
• Provozní čas 45 minut

SMS 4011BL SMS 4013RD

SMS 2001BK SMS 2002RD

Elektrický holicí strojek 

SMS 4013RD

Elektrický holicí strojek 

SMS 2001BK

ZASTŘIHOVACÍ 
NÁSTAVEC
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PÉČE 
O ZUBY
O zuby pečujeme, aby byly nejenom zdravé, ale 
i krásné. Naše pokročilé technologie přispívají ke 
zdraví zubů a dásní, předcházejí nemocem a bojují 
proti špatnému dechu. Spolehněte se na moderní 
elektrické kartáčky a ústní sprchy SENCOR a zářivý 
úsměv je váš.

5656
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JAK 

DOKONALE 
ČISTÉ  

MŮŽE BÝT ZDRAVÉ
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SÍLA SONICKÉ TECHNOLOGIE

PROČ SI VYBRAT   
SENCOR ELECTRICKÝ 
ZUBNÍ KARTÁČEK
• Dokonale vyčištěné zuby díky frekvenci  

až 48 000 stěrů za minutu 

• Z přednastavených programů si vybere 
každý

• Technologie Quadpacer pomáhá soustředit 
se na čištění zubů

• UV sterilizátor v nabíjecím pouzdru chrání 
vaše zdraví

• Díky nízké spotřebě vydrží baterie  
až 45 dní

NEDOSTIŽNÁ FREKVENCE 
Žádná ruka nebude nikdy tak efektivní 
jako elektrický kartáček SENCOR. 
Díky rychlosti 48 000 stěrů za minutu 
vyčistí zuby i dásně naprosto dokonale.

ELECTRICKÉ 
ZUBNÍ KARTÁČKY
Za unikátními výsledky našich elektrických 
kartáčků stojí nedostižná frekvence 48 000 stěrů 
za minutu.Na rozdíl od běžného kartáčku je plak 
na zubech odstraněn efektivně, zatímco dásně 
si užívají maximální péči. Unikátní Quadpacer 
technologie rozdělí celý proces do čtyř částí, díky 
tomu je čištění naprosto precizní. Přednastavené 
programy jsou vytvořené tak, aby vyhověly 
každému uživateli.

UV sterilizátor v nabíjecím pouzdru odstraní viry a bakterie. 
O pohodlné používání se postará příslušenství: každý 
náš kartáček doplňuje praktická nabíjecí stanice s LED 
ukazatelem. Jakmile je kartáček plně nabitý, je připravený se 
o vás starat až 45 dní. Je samozřejmostí, že všechny naše 
modely jsou voděodolné a mají velmi nízkou spotřebu energie.
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VLASTNOSTI
• Frekvence až 48 000 stěrů za minutu
• 5 přednastavených programů
• Quadpacer technologie rozdělí čištění do čtyř fází
• Nabíjecí stanice s UV sterilizátorem
• Výdrž baterie až 45 dní díky nízké spotřebě
• Ochrana proti vniknutí vody

• Dvě čisticí hlavice

Tento sonický elektrický kartáček z nejvyšší 
modelové řady má moderní design, který 
zaručí dokonalé čištění zubů, péči o dásně 
a příjemné používání.

Ve srovnání s běžným kartáčkem je čištění 
zubů elektrickým sonickým kartáčkem 
efektivnější, a to jak při odstraňování plaku, tak 
i v péči o dásně. Speciální pouzdro kartáček 
nejen nabije, integrovaný UV sterilizátor 
zároveň odstraní viry a bakterie.

Elektrický zubní kartáček 

SOC 3311BK
SOC 3311BK SOC 3312WH
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Tento stylový elektrický 
kartáček skvěle doplní moderní 
koupelnu a potěší všechny, kteří 
sledují trendy v ústní hygieně. 

Nabízí nejvyšší možnou rychlost 
stěrů mezi základními modely. Má 
všechny parametry elektrických 
zubních kartáčů z řad 3312 a 3311, 
ty navíc zdůrazňuje luxusní stříbrnou 
barvou.

Elektrický zubní kartáček 

SOC 3210SL

UV STERILIZÁTOR5 PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ
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SOC 2200SL SOC 2201RS SOC 2202TQ

Pět čisticích a regeneračních programů vám 
zaručí široké možnosti ústní hygieny. Stačí 
jediné tlačítko, abyste kartáček zapnuli, 
vypnuli nebo změnili program. Světelný 
indikátor ukáže, který program jste zvolili. 

Elektrické zubní kartáčky z této série mají moderní 
stylové barvy, součástí balení je i cestovní nabíjecí 
pouzdro.

Elektrický zubní kartáček 

SOC 2200SL
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VLASTNOSTI
• Frekvence až 45 000 stěrů za minutu
• 5 čisticích módů
• Speciální režim pro péči o zdraví dásní
• Quadpacer technologie
• Cestovní nabíjecí pouzdro
• Ochrana proti vniknutí vody
• Nabíjecí stanice 
• Dvě čistící hlavice

PĚT PŘEDNASTAVENÝCH 
PROGRAMŮ 

NABÍJECÍ STANICE
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SOC 1100SL SOC 1101RD SOC 1102TQ

Sonické zubní kartáčky SENCOR z této modelové 
řady nabízejí jednoduchý design ve třech barevných 
provedeních: v červené, modré a šedé. Pouhým stisknutím 
tlačítka můžete použít některou z 10 frekvencí a stupňů 
tvrdosti. Nejvyšší frekvence nabízí 41 000 stěrů za minutu.

Extrémně nízká spotřeba energie zaručuje, že baterie vystačí až na 
45 dní běžného provozu. Díky ergonomické rukojeti je používání 
pohodlné, kartáček tak skvěle poslouží při péči o zuby u dospělých 
i starších dětí.

VLASTNOSTI
• Frekvence 41 000 stěrů za minutu
• Tělo kartáčku a dvě základní hlavice
• Nabíjecí stanice
• Cestovní pouzdro

Elektrický zubní kartáček 

SOC 1101RD

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

CESTOVNÍ POUZDRO
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Ke kartáčkům je možné dokoupit 
náhradní hlavice. Všechny hlavice 
jsou kompatibilní se všemi modely 
kartáčků.

SOX 001, 002, 003, 004
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SOC 0910BL SOC 0911RS SOC 0912GR

Dopřejte svým dětem výhody elektrického 
sonického kartáčku. Díky němu budou mít 
zuby vyčištěné skutečně dokonale. 26 000 
stěrů za minutu a dva přednastavené čisticí 
a pečující programy totiž odstraňují plak 
několikanásobně lépe než standardní zubní 
kartáček.

Inteligentní technologie Quadpacer rozloží čištění 
do čtyř bloků a zajistí tak mnohem lepší výsledky. 

LED indikátor informuje o stavu baterie, přičemž 
extrémně nízká spotřeba energie umožňuje 
používat kartáček až 15 dní bez dobíjení.

VLASTNOSTI
• Quadpacer technologie rozděluje čištění do 

čtyř bloků
• Extrémně nízká spotřeba energie, výdrž až  

15 dní
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlné 

používání
• Odolnost IPX7 proti vniknutí vody
• Výměnné hlavice
• 100-240 V umožňuje používat kartáček 

kdekoliv na světě
• Balení obsahuje tělo kartáčku, dvě základní 

hlavice, nabíjecí stanici

Dětský zubní kartáček 

SOC 0910BL
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Náhradní hlavice k zubním kartáčkům 
mají silikonovou zadní stranu na 
čištění jazyka a speciální vlákna, která 
upozorní, kdy je hlavici třeba vyměnit. 

SOX 012, 013, 014

TECHNOLOGIE QUADPACER 
pro soustředěné čištění

NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

ERGONOMICKY  
tvarovaná rukojeť
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 PROUD, KTERÝ  
PŘINÁŠÍ NOVOU  
ÚROVEŇ ÚSTNÍ  
HYGIENY
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PROČ SI VYBRAT   
SENCOR ÚSTNÍ 
SPRCHU
• Efektivně odstraňuje bakterie, 

částečky jídla a plak z mezizubních 
prostor a paradontických kapes

• Bojuje proti onemocněním dásní, 
zubnímu kameni i kazům a redukuje 
nepříjemný dech

• Disponuje nejrůznějšími výměnnými 
hlavicemi a čistícími módy

• Tlak vody se dostane i do míst, která 
se obvykle špatně čistí

• Dvouminutový časovač s Quadpacer 
technologií zajistí kvalitní vyčištění

• Pohodlné používání díky 100cm 
hadičce a 360° rotační hlavici 

ÚSTNÍ 
SPRCHY
Pokud berete dentální hygienu skutečně vážně, 
nemůžete vynechat ústní sprchy. Pomáhají totiž 
efektivně odstranit bakterie, zbytky jídla i plak 
z mezizubních prostor a paradontických kapes. Díky 
tomu jsou tím nejlepším nástrojem, jak si zajistit perfektní 
ústní péči. Pravidelné používání pomáhá předcházet 
nemocem dásní, zubnímu kameni i kazům a bojuje proti 
nepříjemnému dechu.

Ústní sprchy SENCOR disponují pokročilými funkcemi, které vám 
dopřejí nejvyšší možnou hygienu. Magnetický držák, nádržka 
o velkém objemu a silné čerpadlo s několika úrovněmi tlaku 
si poradí se vším, co vaše dásně potřebují, a to včetně péče 
o dásně nemocné. Nejrůznější přednastavené módy pomohou 
vyřešit to, co právě potřebujete. Čistící režim je vhodný pro 
každodenní používání, masážní režim podporuje proudění krve 
v dásních a osvěžující mód pročistí dech i povrch zubů. 

Vykročte směrem k precizní dentální hygieně a pořiďte si ústní 
sprchu, která vám zaručí zdravý úsměv i do budoucna.

PROUD, KTERÝ CHRÁNÍ  
Ústní sprcha se stane vaším 
spojencem. Vyčistí problematická 
místa, odstraní bakterie, částečky 
jídla i plak, a tak vám zajistí péči bez 
jakýchkoliv kompromisů.

PEČUJE O VÁS
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S touto silnou ústní sprchou se zbavíte bakterií, 
částeček jídla a plaku z mezizubních prostor 
a paradontických kapes s touto silnou ústní 
sprchou. Čerpadlo s frekvencí 1400 pulzů za 
minutu pohání pět přednastavených čisticích 
a regeneračních programů, které vám zaručí 
celkovou péči o zdraví ústní dutiny.

Čtyři výměnné hlavice nabízí široké možnosti péče. 
Standardní nástavec odstraňuje bakterie ze zubů a dásní, 
speciální čisticí pečuje o jazyk a nástavec na čištění 
prohlubní využijete všude tam, kde je problematický 
přístup. Ortodontický nástavec vyčistí rovnátka či  
špatně dostupná místa okolo zubních můstků.

.VLASTNOSTI
• Kapacita nádržky 600 ml a 100 cm dlouhá 

sací hadička pro pohodlné používání
• Frekvence čerpadla 1400 pulzů za minutu 

a 5 úrovní tlaku vody zajistí kompletní péči 
o dásně, včetně citlivých a nemocných

• Dvouminutový časovač pro optimální čištění, 
Quadpacer technologie rovnoměrně rozdělí 
dobu čištění

• Magnetický držák pro maximální hygienu
• 360stupňová rotační hlavice dosáhne i na 

špatně přístupná místa

Ústní sprcha

SOI 3312WH
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100CM HADIČKA

PĚT STUPŇŮ TLAKU

OBJEM NÁDRŽKY 
600 ml

VÝMĚNNÉ HLAVICE  
pro perfektní péči o ústní dutinu

SOX 010
NÁHRADNÍ HLAVICE PRO ÚSTNÍ SPRCHY 
kompatibilní se zubními sprchami SENCOR 
modelové řady 3x 
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SOI 2200SL SOI 2201RS SOI 2202TQ

S touto ústní sprchou, která efektivně odstraňuje bakterie, zbytky jídla 
a plak z mezizubních prostor a paradontických kapes, předejdete 
nemocem dásní, tvorbě zubního kamene, kazu i špatnému dechu. 
Čtyři různé výměnné hlavice pracují pod soustavným proudem 
vody, vybírat můžete z deseti nastavení tlaku. Díky tomu vyčistíte 
i problematicky přístupná místa. Masážní funkce pomáhá zlepšit 
prokrvení dásní a podporuje jejich regeneraci. 

Použití je pohodlné a bezpečné: proud vody zapnete a vypnete přímo na rukojeti 
a bezpečné elektrické napájení umožňuje přístroj používat i ve vlhkých koupelnách.

VLASTNOSTI
• Čtyři výměnné hlavice pro dokonalou péči o ústní dutinu
• Vhodné na čištění rovnátek nebo zubních můstků
• Magnetický držák pro maximální hygienu
• Quadpacer technologie rovnoměrně rozdělí čas čištění
• Objem nádržky 600 ml
• Frekvence 1400 pulsů za minutu

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Standardní nástavec pro běžné denní čištění
• Ortodontický nástavec pro péči o fixní rovnátka, zubní náhradu i 

těžko dostupná místa
• Nástavec pro čištění jazyka eliminuje tvorbu zápachu z úst, protože 

efektivně vyčistí jazyk i tváře
• Nástavec pro čištění prohlubní se dostane do obtížně přístupných 

míst a je velmi ohleduplný k citlivým dásním

Ústní sprcha

SOI 2201RS

SOX 007, 008
NÁHRADNÍ HLAVICE PRO ÚSTNÍ SPRCHY
kompatibilní se zubními sprchami SENCOR modelové řady 2x
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Zbavte se bakterií, částeček jídla a plaku v mezizubních prostorech 
a paradontických kapsách. To vše díky této orální sprše, která používá  
různé výměnné hlavice. 

Masáž dásní zlepší proudění krve a napomůže jejich regeneraci. Proud vody pod tlakem 
620 kPa dosáhne i do těžko přístupných míst, a to hned ve třech různých módech. Běžný 
režim je vhodný pro každodenní čištění, jemný zajistí péči o citlivá místa a pulsní podpoří 
proudění krve a namasíruje dásně.

VLASTNOSTI
• 5 druhů výměnných nástavců pro 

dokonalé zdraví a hygienu
• Vhodná pro rovnátka i zubní můstky
• Plně nabito za 8 hodin, provoz na baterii 

po dva týdny při čištění 2x denně
• LED ukazatel slabé baterie
• Objem nádržky 150 ml
• Frekvence 1400 pulzů za minutu
• Tlak vody 620 kPa

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Standartní nástavec zajistí precizní 

každodenní čištění.
• Ortodontický nástavec vyčistí 

fixní rovnátka, zubní náhrady, ale 
i těžko přístupná místa.

• Nástavec pro čištění jazyka se 
postará o čistý jazyk a tváře, aby 
se nevytvářel pach z úst.

• Nástavec pro čištění prohlubní 
je výborný pro obtížně přístupná 
nebo citlivější místa.

• Nástavec pro čištění nosní dutiny 
vyčistí nos od pylu, prachu atd.

OBJEM NÁDRŽKY  
150 ml

5 VÝMĚNNÝCH NÁSTAVCŮ

Ústní sprcha

SOI 1101RD

SOX 005, 006
NÁHRADNÍ HLAVICE PRO ÚSTNÍ SPRCHY
kompatibilní se zubními sprchami SENCOR  
modelové řady 2x

SOI 1100SL SOI 1101RD SOI 1102TQ
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PÉČE 
O ZDRAVÍ
Pokud vám zdravý životní styl není cizí, stanou se osobní váhy a monitory krevního 
tlaku od Sencoru vašimi každodenními společníky. Zprostředkují všechna důležitá 
data a měření, která pomohou upravit stravu nebo cvičení tak, abyste dosáhli 
svých cílů. Tlakoměry vás budou včas informovat o možných rizicích, abyste mohli 
okamžitě zasáhnout a chránit své zdraví hned, jakmile se objeví první příznaky.
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CHYTŘÍ 
POMOCNÍCI

PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
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Osobní váhy už dávno nejsou ta jednoduchá zařízení, 
která ukazují jediné číslo. Naše moderní přístroje jsou 
vlastně nutričním specialistou – vybaví vás informacemi, 
jako jsou BMI, BMR, podíl tělesného tuku, stupeň 
hydratace nebo doporučený příjem kalorií za den.

Chytré osobní váhy od SENCORu navíc komunikuji se speciální 
aplikací, v níž si nastavíte různé uživatelské profily včetně 
vašeho věku, pohlaví a výšky, a doplníte cílovou váhu a rozsah 
denní fyzické aktivity. Tak si může každý uživatel snadno 
a přesně zkontrolovat, jak se jeho váha vyvíjí.

Díky tenkému designu a tvrzenému skleněnému povrchu jsou 
naše váhy elegantní i praktické. Váží až do 180 kilogramů 
a výsledky zobrazí s přesností na 100 gramů. Jejich extra velký 
podsvícený LCD displej umožňuje snadno přečíst všechny 
informace a funkce automatického zapínání zajistí, že se váha 
aktivuje, jakmile na ni stoupnete. S našimi nejmodernějšími 
přístroji budete mít váhu pod kontrolou.

PROČ SI VYBRAT   
SENCOR OSOBNÍ VÁHU
• Bluetooth 4.0 propojuje váhu 

s aplikací, která sleduje změny 
naměřených hodnot

• Tenký design a tvrzené bezpečnostní 
sklo zaručují snadnou údržbu

• Pohodlné používání díky 
automatickému zapnutí (váha se 
aktivuje, jakmile na ni stoupnete) 
a automatickému vypnutí při 
nečinnosti

• Extra velký podsvícený LCD displej 
pro snadný odečet dat

• Ukazatel slabé baterie a přetížení
• Funkce Data Lock zajistí přesnější 

měření, naměřená váha zůstává  
na displeji zobrazená po dobu  
10 sekund

OSOBNÍ 
VÁHY

SLEDUJTE SVÉ POKROKY 
Cestu k ideální tělesné váze 
vám usnadní osobní váhy 
SENCOR propojené s aplikací. 
Ta nejen ukládá všechny 
naměřené údaje, ale také 
vykresluje trendy a vytváří 
reporty.

SENCOR HEALTH
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Fitness váha, která používá 
Bluetooth 4.0, vám zajistí 
přístup k datům, kdykoliv si 
to budete přát. Vše přehledně 
zobrazí v aplikaci SENCOR 
Health (pro iOS i Android). 
Stylový povrch je vyrobený 
z ITO (Indium Tin Oxid) 
skla o síle 6 mm, v němž je 
vložený velký bílý LED displej 
umožňující snadné odečítání 
dat.

Každý uživatel může mít svůj 
vlastní profil, na němž sleduje 
procento tělesného tuku, hydrataci, 
podíl svalů, kostí, bílkovin, index 
viscerálního tuku nebo objem čisté 
svalové hmoty.  Pro přesnější 
měření je váha vybavena rukojetí se 
sensory, osmi elektrodami a šesti 
měřicími kanály.  

SENCOR  
Health aplikace
• Více uživatelských profilů
• 15 jazyků včetně CZ
• Historie měření
• Trendy
• Reporty

Aplikaci SENCOR získáte na Google Play nebo App Store

Osobní váha 

SBS 8802BK

BLUETOOTH 4.0  
komunikující s aplikací SENCOR

EXTRA VELKÝ  
podsvícený LCD displej 
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VLASTNOSTI:
• Bluetooth 4.0 a aplikace SENCOR Health pro iOS i Android
• Velký bílý displej na ITO skle o síle 6 mm
• Rukojeť se sensory, 8 elektrod a 6 měřicích kanálů zaručí 

přesnější výsledky
• Uživatelské profily s uloženou historií, propojení s Apple Health
• Měří tělesný tuk, hydrataci, svaly, kosti a vnitřní tuk
• Zpráva o zdravotním stavu včetně skóre a doporučení
• Váhový limit 180 kg, přesnost měření na 100 g

BMR (POČET KALORIÍ, KTERÉ TĚLO 
POTŘEBUJE VE STAVU NEČINNOSTI, 
ABY SI ZAJISTILO ŽIVOTNÍ FUNKCE)

AMR (POČET KALORIÍ, KTERÉ TĚLO 
POTŘEBUJE VE VRCHOLNÉ AKTIVITĚ)

% SVALOVÉ HMOTY

% VODY

% TĚLESNÉHO TUKU

% KOSTÍ

BMI

Tato váha z tvrzeného skla v ultra tenkém 
designu zobrazuje naměřené hodnoty na 
velkém LCD displeji. Sleduje následující 
parametry:
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VLASTNOSTI
• Bluetooth 4.0 komunikuje s aplikací  

SENCOR Health
• Uživatelské profily s uloženou historií 
• Měří tělesný tuk, hydrataci, svaly, kosti 

a vnitřní tuk
• Váhový limit 180 kg, přesnost měření na 100 g
• Extra velký, bíle podsvícený LCD displej  

(82 x 42 mm)
• Volba jednotek (kilogramy nebo libry)
• Ukazatel slabé baterie a přetížení
• Funkce Auto On, váha se aktivuje, jakmile  

na ni stoupnete
• Automatické vypnutí při nečinnosti

Nejmodernější model chytré váhy 
splní očekávání i těch nejnáročnějších 
zákazníků. Díky vestavěnému Bluetooth 
4.0 je možné všechny klíčové parametry 
sledovat na telefonu nebo tabletu. 
Uživatelské profily lze nastavit v 15 
různých jazycích včetně češtiny. Každý 
z nich si pamatuje věk, pohlaví, výšku, 
cílovou váhu a obvyklé množství 
denního pohybu.

Údaje se zobrazují na displeji v 8mm tvrzeném 
skle, které má nosnost až 180 kg. Díky funkci 
Auto On se váha zapne a začne měřit, jakmile 
na ni stoupnete. Procento tělesného tuku, 
hydratace, svaly, kosti, index BMR a viscerální 
tuk se zobrazují na dobře čitelném, extra velkém 
podsvíceném LCD displeji. 

Váhu napájí čtyři 1,5 v AAA baterie, které jsou 
součástí balení.

SENCOR  
Health aplikace
• Více uživatelských profilů
• 15 jazyků včetně CZ
• Historie měření
• Trendy
• Reporty

Aplikaci SENCOR získáte na Google Play nebo App Store

Tato váha z tvrzeného skla v ultra tenkém designu 
zobrazuje naměřené hodnoty na velkém LCD 
displeji. Sleduje následující parametry:

Osobní váha 

SBS 8800BK

BMR (POČET KALORIÍ, KTERÉ TĚLO POTŘEBUJE 
VE STAVU NEČINNOSTI, ABY SI ZAJISTILO 
ŽIVOTNÍ FUNKCE)

AMR (POČET KALORIÍ, KTERÉ TĚLO POTŘEBUJE 
VE VRCHOLNÉ AKTIVITĚ)

% SVALOVÉ HMOTY

% VODY

% TĚLESNÉHO TUKU

% KOSTÍ

BMI

BLUETOOTH 4.0  
komunikuje s aplikací  

SENCOR Health
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VLASTNOSTI
• Bluetooth 4.0
• Měří klíčové tělesné ukazatele
• Orientačně spočítá denní spotřebu kalorií
• Paměť pro několik uživatelských profilů
• Měkká tlačítka
• Plochý design (výška pouhých 22 mm)
• Skleněný povrch se snadno udržuje
• Tvrzené bezpečnostní sklo (6 mm)
• Váhový limit 180 kg, citlivost 100 g
• Funkce Auto On (váha se aktivuje okamžitě, jak na ni stoupnete)
• Extra velký, bíle podsvícený displej (74 x 35,6 mm)
• Volba jednotek (kg/lb)
• Indikátor slabé baterie a přetížení
• Funkce Data Lock umožňuje přesnější měření, naměřená 

hodnota zůstává zobrazená na displeji po dobu 10 sekund

Moderní chytrá váha ohromí 
i ty nejvybíravější uživatele. 
Díky Bluetooth 4.0 dává 
svému majiteli přístup ke 
všem klíčovým údajům 
prostřednictvím chytrého 
telefonu nebo tabletu. 
Uživatelský profil je možné 
nastavit v 15 různých jazycích. 
Podle vašich preferencí se 
váha zobrazí v librách nebo 
kilogramech. 

V aplikaci je možné zadat nejen 
věk, pohlaví a výšku, ale také 
cílovou váhu a objem běžné 
denní fyzické aktivity. Díky 
tomu si může každý přesně 
sledovat změny váhy. Aplikace 
také nabízí slovníček klíčových 
pojmů a návod ke všem funkcím 
váhy.

Ultra tenká váha je vyrobena 
z 6mm tvrzeného skla, které 
umožňuje bezpečné používání až do 
180 kg. Díky funkci Auto On začne 
vážit, jakmile na ni stoupnete. Váhu, 
která údaje zobrazuje na dobře 
čitelném LCD displeji, napájí dvě  
1,5 V baterie typu AAA.

SENCOR  
Health aplikace
• Více uživatelských profilů
• 15 jazyků včetně CZ
• Historie měření
• Trendy
• Reporty

Aplikaci SENCOR získáte na Google Play nebo App Store

Osobní váha 

SBS 8000BK
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SBS 6015WH SBS 6016BK

VLASTNOSTI
• Dotykové senzory a modře podsvícený inverzní LCD displej
• Měří procento tělesného tuku, vody, svalů a kostí
• Funkce Auto On zapne váhu, jakmile na ni stoupnete
• Nosnost až 180 kg, citlivost 100 g
• Ultratenký design, výška pouhých 23 mm
• Paměť pro 8 uživatelů s automatickým rozpoznáním
• Možnost nastavit pohlaví, výšku (80 až 220 cm) a jednotky (kg/lb)
• Dodávané příslušenství: 2x CR 2032 lithiové baterie

Tato ultra tenká fitness váha vás vybaví všemi  
důležitými informacemi o tělesném tuku, vodě, svalech 
a kostech. To z ní dělá skvělého pomocníka pro všechny, 
kdo se soustředí na zdravý životní styl..

I když váha disponuje pokročilými funkcemi, jako je například 
paměť pro 8 různých uživatelů včetně jich automatické 
identifikace a nastavení pohlaví nebo výšky, velmi snadno se 
používá a ovládá. Funkce Auto On aktivuje váhu, jakmile si na ni 
vstoupíte. Nosnost je až 180 kg, citlivost pak 100 g.

Osobní váha 

SBS 6015WH

VLASTNOSTI
• Ultratenký design (20 mm) s povrchem z tvrzeného skla (6 mm) 

zaručí snadnou údržbu
• Extra velký LCD displej (74 x 28,5 mm) a velká tlačítka pro 

snadné ovládání
• Paměť na 12 uživatelů
• Nosnost až 150 kg, citlivost měření 100 g
• Propočet BMI, BMR a doporučeného denního příjmu kalorií
• Funkce Auto On zapne váhu, jakmile na ni vstoupíte, a automaticky 

ji vypne při nečinnosti
• Možnost volby měřících jednotek (kg/lb)
• Indikátor vybité baterie a přetížení
• Funkce Data Lock umožňuje přesnější měření, naměřená váha 

zůstává zobrazená po dobu 10 sekund

SBS 5050BK SBS 5051WH

Osobní váha 

SBS 5050BK
Tato chytrá váha v ultra tenkém designu nabízí velký LCD displej, paměť pro 12 uživatelských 
profilů a nosnost až 150 kg. 

Nejen že přesně spočítá BMI a BMR, ale také navrhne optimální denní příjem kalorií  
a vyhodnotí podíl tuku a vody v těle. Světelný indikátor vás upozornění na slabou  
baterii (baterie je součástí balení).

82

PÉČE O ZDRAVÍ



VLASTNOSTI
• Povrch z tvrzeného bezpečnostního skla (5 mm) se snadno 

udržuje
• Tenký design (21 mm) s extra velkým LCD displejem  

(74 x 28,5 mm)
• Nosnost 150 kg, citlivost 100 g 
• 4 vysoce citlivé senzory pro přesné vážení
• Funkce Auto On, váha se zapne, jakmile na ni stoupnete, a sama 

se vypne při nečinnosti
• Data Log funkce zobrazí naměřenou hodnotu na displeji po dobu 

10 sekund
• Možnost zvolit jednotku vážení (kg/lb)
• Indikátor přetížení a vybité baterie
• Zdroj 1x CR2032 lithiová baterie je součástí balení

Osobní váha 

SBS 2300BK

VLASTNOSTI
• 4 vysoce citlivé senzory pro přesné měření
• Povrch z tvrzeného skla o síle 6 mm se snadno udržuje
• Tenký design (24 mm)
• Váhový limit 150 kg, citlivost 100 g
• Funkce auto On, váha se zapne, jakmile na ni stoupnete 
• Data Log funkce zobrazí naměřenou hodnotu po dobu 10 sekund
• Možnost zvolit jednotku vážení (kg/lb)
• Indikátor přetížení a slabé baterie
• Automatické vypnutí při nečinnosti

Tato ultra tenká osobní váha je vyrobena z tvrzeného 
skla, což jí dává přitažlivý design. Váhu doplňuje velký CD 
displej. 

Díky čtyřem senzorům měří velmi přesně až do 150 kg. Napájí ji 
lithiová baterie.

Osobní váha 

SBS 113SL

SBS 2300BK SBS 2301WH SBS 2302SN

Skleněný povrch této váhy je vyrobený z tvrzeného 
bezpečnostního skla o síle 5 mm. Váha díky tomu 
nejenom dobře vypadá, ale také se snadno udržuje. 

Funkce Auto On ji aktivuje, jakmile na váhu stoupnete. O přesné 
měření se postarají 4 senzory a funkce Data Lock zobrazí 
naměřenou hodnotu na displeji po celých 10 sekund. Váhový 
limit je 150 kg, na případné přetížení vás upozorní zabudovaný 
indikátor. Váhu pohání 1x CR2032 lithiová baterie, potřebu její 
výměny oznámí kontrolka.
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VNÍMÁM SRDCE,  

VNÍMÁM 
ŽIVOT
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Možná se vám taky stalo, že při měření krevního tlaku 
u lékaře nebo v nemocnici hodnoty nestandardně 
vystoupaly. Není to až tak zřídkavé, nezvyklá místa nám 
způsobují stres, a tak ovlivňují i výsledky měření. Právě 
proto jsou domácí tlakoměry ideálním nástrojem pro 
pravidelné sledování systolického a diastolického 
krevního tlaku i tepové frekvence. 

Používání domácího tlakoměru je velmi jednoduché. Všechna 
naše zařízení mají nastavitelnou tlakovou manžetu, která 
se automaticky nafoukne a vypustí, a zároveň paměť až na 
60 měření včetně data a času. Výsledky se zobrazí na dobře 
čitelném, velkém LCD displeji. 

S tlakoměrem SENCOR budete vždy vědět, jak vaše srdce 
funguje. Získáte možnost starat se o své zdraví i v pohodlí 
domova.

DIGITÁLNÍ  
TLAKOMĚRY

DOMA A POHODLNĚ 
Změřte si systolický a diastolický 
tlak a tepovou frekvenci kdykoliv 
potřebujete v pohodlí domova. Tlakoměr 
SENCOR jsou vaším novým spojencem 
v péči o zdraví.

PEČUJEME O ZDRAVÍ

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR TLAKOMĚR
• Snadné domácí měření systolického 

a diastolického krevního tlaku 
a tepové frekvence

• Varování při srdeční arytmii chrání 
vaše zdraví

• Velký LCD displej pro pohodlné 
odečítání hodnot

• Paměť až na 60 měření včetně data 
a času

• Nastavitelná manžeta 
s automatickým nafukováním 
a vypouštěním
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NAPÁJENÍ BATERIEMI
4x AAA

NASTAVITELNÁ MANŽETA, 
obvod 22–24 cm

VELKÝ LCD DISPLEJ  
65 x 50 mm

Pohodlné a pohodlné měření tlaku? Ano s SBP 6800WH! Tento přístroj jsme 
navrhli tak, aby bylo domácí měření tlaku skutečně snadné. 

Díky technologii ComfortMe si hodnoty naměříte bez jakéhokoli nepříjemného tlaku. 
Spolehlivost a přesnost tohoto tlakoměru byla prokázána rozsáhlými testy u předních 
zdravotnických organizací.

VLASTNOSTI
• MWI technologie pro přesné měření krevního tlaku a 

srdečního tepu
• ComfortMe technologie pro příjemné měření 

krevního tlaku
• Detekce tělesného pohybu
• Indikátor nepravidelné srdeční frekvence
• Nastavitelná tlaková manžeta (obvod 22 až 42 

cm)
• Průměrová funkce vypočítá průměr tří 

posledních měření
• Velký třířádkový LCD displej (65 x 50 

mm)
• Paměť na 60 měření včetně data a 

času
• Rozsah měření: puls 40 až 199 

tepů za minutu
• Rozsah měření: tlak 0 až 

299 mmHG
• Přesnost měření: tlak 3 

mmHG, puls 5 %
• 3 mechanická tlačítka START/

STOP, SET, MEM

Digitální tlakoměr

SBP 6800WH
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Tento malý digitální tlakoměr se velmi snadno používá, ať už jste doma nebo 
na cestách. Měří systolický a diastolický tlak a tepovou frekvenci přímo na 
zápěstí. Manžeta má nastavitelný obvod až 19,5 cm. Tlakoměr nabízí velký  
LCD displej a paměť až na 60 měření.

Graficky znázorní zvýšený krevní tlak (hypertenzi) a umí také 
upozornit na srdeční arytmii. Model SBD 1470WH sám ohlásí 
slabou baterii (napájí se čtyřmi AAA články).

A device for measuring systolic and diastolic blood pressure and heart rate on the arm.

The large LCD display shows perfectly legible readings. Large and graphically distinctive buttons allow 
easy operation. It graphically indicates suspected hypertension and/or cardiac arrhythmia. It provides 
memory for up to 60 measurements for one user. The device indicates low battery and data remain in 
the memory even after battery replacement. Powered by four AA batteries.

VLASTNOSTI
• Snadné měření tlaku v domácích podmínkách
• Měří systolický a diastolický tlak a srdeční frekvenci
• Varování v případě srdeční arytmie
• Grafický displej zobrazí zvýšené hodnoty krevního 

tlaku (mírná, střední a vážná hypertenze)
• Nastavitelná manžeta s obvodem 13,5 -19,5 cm
• Velký LCD displej (31 x 44 mm)
• Paměť až na 60 měření pro jednoho uživatele včetně 

data a času
• Automatické nafukování a vypouštění vzduchu z manžety

VLASTNOSTI
• Snadné měření tlaku v pohodlí domova
• Měří systolický a diastolický tlak a srdeční 

frekvenci
• Paměť až na 60 měření pro jednoho uživatele 

včetně data a času
• Grafický displej zobrazí zvýšené hodnoty 

krevního tlaku (mírná, střední a vážná 
hypertenze)

• Varování v případě srdeční arytmie
• Nastavitelná manžeta s obvodem  

22 až 42 cm
• Extra velký LCD displej 61 x 93 mm
• Automatické nafukování a 

vypouštění vzduchu z manžety

Digitální tlakoměr

SBD 1470WH

Digitální tlakoměr

SBP 690
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PÉČE 
O TĚLO
Už žádná studená postel, když potřebujete zahřát.  
S elektrickým dekami SENCOR si užijete nádherně 
vyhřáté lůžko, kdykoliv budete chtít. Ba co víc, nemusíte 
vyjednávat s partnerem, jakou teplotu nastavit, protože 
každá strana velké přikrývky má své vlastní ovládání.  
Tak neváhejte, vklouzněte do postele a užijte si to teplo.
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POTĚŠENÍ  
Z VYHŘÁTÉ POSTELE
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Studené dny umí přijít kdykoliv během roku, ale vás 
už nic nezaskočí. S elektrickou dekou SENCOR vás 
přivítá vyhřátá postel, do které je radost si lehnout 
po náročném dni. Elektrické deky nabízíme ve třech 
variantách: na klasickou postel, dvoupostel nebo 
ve tvaru boty. Ani s největší dekou nemusíte dělat 
kompromisy ve svých osobních preferencích, každá 
ze stran má totiž své dálkové ovládání, které nastaví 
teplotu tak, jak si přejete. 

O vaše pohodlí se postará i velmi příjemný materiál. Bezpečí 
stráží automatické vypínání po třech hodinách, ochrana proti 
přehřátí a automatické odpojení v případě poškození.

ELEKTRICKÉ 
DEKY

SBOHEM STUDENÁ POSTELI 
Už nikdy si nebudete muset zahřívat 
postel, protože elektrické deky  
SENCOR to pro vás udělají za pouhých 
30 minut. Opravdu skvělé řešení během 
studených dnů.

VYHŘÍVANÁ DEKA

PROČ SI VYBRAT   
SENCOR ELEKTRICKÉ 
DEKY
• Velikost na jednoduchou či 

manželskou postel

• Dálkové ovládání a nastavení teplot

• Snadná údržba díky 
odnímatelnému kabelu s dálkovými 
ovladači

• Materiál, který je jemný k pokožce

• Indikátor zapnutí a ochrana proti 
přehřátí pro vaše bezpečí
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Elektrická deka 

SUB 2700WH
Užijte si hebký fleece, který je příjemný k pokožce a krásně prodyšný. Protlačovaný vzor mu navíc dává 
prodlouženou životnost. Vyhřívaná deka se snadno upevní k matraci elastickými popruhy, praní je pohodlné 
díky odnímatelným ovladačům. O váš komfort se starají tři podsvícené teplotní režimy a velikost dodatečná pro 
manželskou postel (160 x 140 cm). Japonská kabeláž zaručuje vysokou spolehlivost i bezpečnost,  
deka se sama vypíná po třech hodinách, disponuje ochranou proti přehřívání  
a automatickým odpojením v případě poškození.

VLASTNOSTI
• Velikost pro dvě osoby na manželské posteli (160 x 140 cm)
• 2 nezávislé ovladače a 2 nastavení teploty
• Doporučená doba předehřátí 30 minut
• Lze prát díky odnímatelným kabelům s ovladači
• Materiál 100% polAnoter, syntetický fleece
• Indikátor zapnutí a ochrana proti přehřátí
• Délka napájecího kabelu 2 m
• Příkon 2 x 60 W

Elektrická deka 

SUB 291
Díky páru ovladačů a dvěma různým teplotám nabídne tato vyhřívaná deka o rozměru 160 x 140 cm pohodlí 
dvěma osobám na manželské posteli. Doporučený čas předehřátí je 30 minut. Přikrývka je vyrobená ze 
100% polAnoteru a je tudíž pratelná (kabely s ovládací lze snadno odpojit). Indikátor ukazuje, pokud je deka 
zapnutá, a systém proti přehřátí pečuje o vaši bezpečnost.

VLASTNOSTI
• Na dotek příjemný a prodyšný materiál
• Jemný fleese (polAnoter s protlačováním vzorem pro delší životnost)
• Japonská kabeláž zaručuje vysokou spolehlivost
• Velmi pohodlná pěnová vrstva
• Tři podsvícené teplotní režimy
• Snadné připojení k matraci elastickými popruhy
• Pratelná díky odnímatelným ovladačům
• Rozměr pro manželskou postel (160 x 140 cm)
• Pokročilý systém bezpečnosti zahrnuje ochranu proti přehřátí a automatické 

vypnutí v případě poškození
• Automatické vypnutí po třech hodinách

MĚKKÝ FLEECOVÝ  
MATERIÁL

VELIKOST  
PRO MANŽELSKOU POSTEL

PRATELNÁ DÍKY 
ODNÍMATELNÝM KABELŮM  

S OVLADAČI
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Elektrická deka 

SUB 281BE
Díky dvěma nezávislým ovladačům a dostatečné velikosti pro manželskou postel  
(160 x 140 cm) je tato elektrická deka skutečným potěšením. 

Po 30 minutách předehřátí vám dvě teploty dopřejí požadovaný komfort.  
Deku ze 100% polAnoteru (polar fleece) je možné prát, kabely s ovladači  
jsou totiž odnímatelné.

VLASTNOSTI:
• Velikost pro manželskou postel (160 x 140 cm)
• Dvě nastavení teploty s 30minutovým předehřátím
• Pratelný 100% polAnoter (polar 

fleece), odnímatelné kabely s ovladači
• Indikátor zapnutí a ochrana proti přehřátí
• Délka napájecího kabelu 2 m
• Příkon 2x 60 W

VLASTNOSTI
• Tři podsvícená teplotní nastavení
• Snadné upevnění k matraci díky elastickým popruhům
• Pratelná díky odnímatelným ovladačům
• Vysoká bezpečnost: ochrana proti přehřátí  

a automatické odpojení v případě závady
• Automatické vypnutí po třech hodinách
• Velikost pro klasickou postel (150 x 80 cm)

Elektrická deka 

SUB 1700WH
Elektrická poduška o velikosti pro klasickou postel vás rozmazlí extra pohodlnou 
měkkou vrstvou. Všechny materiály jsou velmi příjemné na dotek a prodyšné. 
Textilie z měkkého fleecu s protlačovaný vzorem zaručí patřičnou odolnost. 

Japonská kabeláž dává této dece dlouhou životnost, kterou podporuje i ochrana proti přehřátí. 
Vybírat můžete ze tří nastavení teploty. Deka se rychle nahřívá, aby byla připravená vás zahřát, 
kdykoli to potřebujete.

ELEKTRONICKÉ  
OVLÁDÁNÍ TEPLOTY
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Elektrická deka 

SUB 181BE 
Skvěle se používá a snadno udržuje! Tato elektrická deka, která svým rozměrem sedne do klasické 
postele, vám dopřeje tepelný komfort bez ohledu na to, jak je venku chladno. 

Ze dvou nastavení teploty si vyberete tu, která vám lépe vyhovuje, a pokud bude potřeba, deku snadno vyperete 
díky odnímatelným kabelům s ovladačem.

VLASTNOSTI
• Na dotek příjemný, prodyšný mikrofleece
• Elektronické ovládání teploty ve třech podsvícených 

stupních
• Automatické vypnutí po 90 minutách
• Vysoký stupeň bezpečnosti:  

elektronická ochrana proti přehřátí  
a automatické přerušení  
provozu v případě závady

• Pratelná odnímatelná vložka
• Materiál polAnoter
• Velikost 30 x 30 x 24 cm
• Příkon 100 W

Vyhřívací bota 

SUB 0700BE
Už žádné studené nohy! Tato elektrická deka ve tvaru boty 
z extra jemného a nadýchaného materiálu vám dopřeje ten 
nejpříjemnější zážitek. 

Používání je komfortní díky třem různým teplotám a automatickému 
vypnutí po 90 minutách. O vysokou bezpečnost se stará  
elektronická ochrana proti přehřátí a automatické přerušení  
provozu v případě závady.

VLASTNOSTI
• Rozměr pro jednu osobu
• Ovladač
• Doporučená doba předehřátí 30 minut
• Světelná indikace zapnutí
• Ochrana proti přehřátí
• Délka napájecího kabelu 2 m
• Příkon 60 W
• Pratelný 100% polAnoter (polar fleece) díky  

odnímatelným kabelům

ODNÍMATELNÁ HEBKÁ 
VLOŽKA

PRODYŠNÝ MIKROFLEECE
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MODEL SHI 5600GD SHI 5300GD SHI 5200GD SHI 5500GD SHI 4500GD

Příkon 55 W 50 W 50 W 50 W 60 W 

Povrch Titanová vrstva Titanová vrstva Titanová vrstva Titanová vrstva Titanová vrstva

Kabel Textilní - zlatý Textilní - zlatý Textilní - zlatý Textilní - zlatý Textilní - zlatý

Cestovní pouzdro Ano Ano Ano Ano Ano

Magnetické dárkové balení Ano Ano Ano Ano Ano

Bílý displej Ano Ano Ano Ano Ano

MODEL SHI 4400GD SHI 6300GD SHI 3100VT SHI 1100BK SHI 131GD SHI 110BK

Příkon 45 W 50 W 42 W 45 W 40 W 40 W 

Ionizace Ano, aktivní Ano, pasivní  
(samostatná)

Ano, pasivní  
(samostatná)

Ano, pasivní  
(samostatná) - -

Cestovní pouzdro Ano Ano - - - -

Magnetické dárkové 
balení Ano Ano - - - -

Bílý displej Ano Ano - - - -

ŽEHLIČKY 
NA VLASY

ŽEHLIČKY 
NA VLASY
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MODEL SHS 7551VT 
SHS 7551RD SHS 7401WH SHS 8603

Nastavení teploty 2 2 1

Studený vzduch Ano Ano -

Ionizace Ano - -

Počet nástavců 7 3 -

Příkon 1 000 W 1 000 W 38 W

MODEL SHS 0900GD SHS 3000BK SHS O850BK

Nastavení teploty 11 2 5

Studený vzduch Ano Ano -

Ionizace Ano - -

Počet nástavců - - -

Příkon 45 W 400 W 42 W

KULMY

KULMY
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MODEL SHD 0045BK SHD 40G 
SHD 40B

SHD 7221GR   
SHD 7220VT SHD 7200GD

Motor DC DC DC DC

Příkon 1 600 W 1 200 W 1 800 W 2 000 W

Stupně výkonu 3 2 3 3

Počet rychlostí 2 1 2 2

Cool shot Ano - Ano Ano

Ionizace - - Ano Ano

Skládací rukojeť Ano - Ano Ano

Odnímatelná zadní mřížka Ano - Ano Ano

Difuzér - - - Ano

Délka napájecího kabelu 1,8 m 1,7 m 1,7 m 1,7 m

MODEL SHD 8271VT SHD 8200GD SHD 8100GD SHD 6800RG SHD 108VT

Motor AC AC AC AC DC

Příkon 2 200 W 2 400 W 2 100 W 2 300 W 2 200 W

Stupně výkonu 3 3 3 3 3

Počet rychlostí 2 2 2 2 2

Cool shot Ano Ano Ano Ano Ano

Ionizace Ano Ano Ano Ano Ano

Skládací rukojeť - - - - -

Odnímatelná zadní mřížka Ano Ano Ano Ano Ano

Difuzér Ano Ano Ano Ano Ano

Délka napájecího kabelu 3,5 m 3 m 2,2 m 1,7 m 1,7 m

VYSOUŠEČE 
VLASŮ

VYSOUŠEČE 
VLASŮ
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MODEL SHD 6701RD   
SHD 6700VT

SHD 6600V   
SHD 6600 SHD 6600W

SHD 6505VT   
SHD 6504W

Motor DC DC DC

Příkon 2 000 W 2 000 W 1 400 W

Stupně výkonu 3 3 2

Počet rychlostí 2 2 1

Cool shot Ano Ano Ano

Ionizace - - -

Skládací rukojeť - - -

Odnímatelná zadní mřížka Ano Ano -

Difuzér Ano - Ano

Délka napájecího kabelu 2,6 m 2,6 m 1,7 m

MODEL SHD 7170WH SHD 7120WH SHD 7100BK SHD 7030TQ SHD 6400V 
SHD 6400B

Motor DC DC DC DC DC

Příkon 2 000 W 2 000 W 2 000 W 1 400 W 850 W

Stupně výkonu 3 3 3 3 2

Počet rychlostí 2 2 2 1 1

Cool shot Ano Ano Ano - Ano

Ionizace Ano - Ano - -

Skládací rukojeť Ano Ano Ano Ano Ano

Odnímatelná zadní mřížka Ano Ano Ano Ano -

Difuzér Ano - - - -

Délka napájecího kabelu 1,7 m 1,7 m 1,8 m 1,7 m 1,7 m

VYSOUŠEČE 
VLASŮ

VYSOUŠEČE 
VLASŮ
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MODEL SHP 4302RD SHP 3500BL SHP 3301BL

Napájení Síť/baterie Síť/baterie Síť/baterie

Hřebenové nástavce 1 4 1

Šířka břitu 35 mm 28 mm 25 mm

Doba nabíjení 8 hodin 2 hodiny 8 hodin

Doba provozu 50 minut 1 hodina 50 minut

Stojánek - - -

MODEL SHP 8900BK SHP 8400BK SHP 8305BK SHP 7411BK

Napájení Síť/baterie Síť/baterie Síť/baterie Síť/baterie

Výměnné nástavce 7 8 12 12

Šířka břitu 46 mm 46 mm 39 mm 34 mm

Titanové nože Ano Ano Ano Ano

Direct Drive Ano Ano Ano Ano

Doba nabíjení 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny

Doba provozu 3 hodiny 2 hodiny 1 hodina 2 hodiny

Cestovní pouzdro - Ano Ano -

Stojánek - - Ano Ano

ZASTŘIHOVAČE

ZASTŘIHOVAČE
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MODEL SHP 320SL SHP 211SL SHP 101BL

Napájení Network Network -

Hřebenové nástavce 4 4 -

Šířka břitu 45 mm 45 mm -

Doba nabíjení - - -

Doba provozu - - -

Stojánek - - Ano

MODEL SHP 7201SL SHP 6201RD SHP 4502BL 
SHP 4501BK

Napájení Síť/baterie Síť/baterie Síť/baterie

Výměnné nástavce `7 6 2

Šířka břitu 41 mm 41 mm 39 mm

Titanové nože Ano Ano 8 hodin

Direct Drive Ano Ano 40 minut

Doba nabíjení 8 hodin 8 hodin Ano

Doba provozu 45 minut 45 minut

Cestovní pouzdro - -

Stojánek Ano -

ZASTŘIHOVAČE

ZASTŘIHOVAČE
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MODEL
SOC 3311BK  

SOC 3312WH  
SOC 3210SL

SOC 2200SL  
SOC 2201RS  
SOC 2202TQ

SOC 1101RD  
SOC 1100SL  
SOC 1102TQ

SOC 0910BL  
SOC 0911RS  
SOC 0912GR

Programy 5 5 - -

Rychlosti - - 10 2

Stěrů za minutu 48 000 45 000 41 000 26 000

Quadpacer Ano Ano Ano Ano

Výdrž baterie 45 dní 45 dní 45 dní 15 dní

UV sterilizátor Ano - - -

Pouzdro s USB Ano Ano - -

Pouzdro Ano Ano Ano -

Odolnost IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

ELEKTRICKÉ 
SONICKÉ KARTÁČKY

MODEL SMS 7000BK SMS 501x SMS 401x SMS 2001BK 
SMS 2002RD

4 D technologie Ano - -

Výkyvné hlavice 3 3 3 2

Napájení Bezkabelové Bezkabelové Bezkabelové Bezkabelové

Doba provozu 3 hodiny 40 minut 75 minut 45 minut

Doba nabíjení 3,5 hodiny 120 minut 8 hodin 8 hodin

Zastřihovač Ano Ano - -

Cestovní pouzdro - Ano - -

PÁNSKÉ 
HOLÍCÍ  
STROJKY
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MODEL SOI 3312WH
SOI 2200SL  
SOI 2201RS  
SOI 2202TQ

SOI 1100SL 
SOI 1101RD 
SOI 1102TQ

Počet provozních módů 3 1 3

Časovač Quadpacer 4*30 sec Quadpacer 4*30 sec Quadpacer 4*30 sec

Objem nádoby 600 ml 600 ml 150 ml 

Počet hlavic 4 4 5

Počet setů v balení 2 2 2

Rotační hlavice (360°) Ano Ano Ano

Kompatibilní s ústní vodou Ano Ano Ano

Cestovní pouzdro - - Ano

Speciální pouzdro na hlavice Ano Ano no

ÚSTNÍ SPRCHY
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MODEL SBS 8002BK SBS 8800BK SBS 8000BK

Maximální hmotnost 180 kg 180 kg 180 kg

Citlivost měření 100 g 100 g 100 g

Ultra slim design (výška v mm) 22 mm 22 mm 22 mm

Povrch sklo sklo sklo

Bezpečnostní sklo (výška v mm) 6 mm 8 mm 6 mm

LCD displej Bíle podsvícený 82 x 42 mm 74 x 35.6 mm

Jednotky vážení kg/lb kg/lb kg/lb

Bluetooth Ano Ano Ano

Podíl tuku v těle (%) Ano Ano Ano

Podíl vody v těle (%) Ano Ano Ano

Podíl svalové hmoty (%) Ano Ano Ano

Objem kostí (kg) Ano Ano Ano

Funkce Auto On Ano Ano Ano

Paměť pro více uživatelů Více uživatelů Více uživatelů Více uživatelů

Baterie 4 x 1,5V AAA (součást balení) 4 x 1,5V AAA (součást balení) 2 x 1,5V AAA (součást balení) 

OSOBNÍ VÁHY
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MODEL SBP 6800WH SBD 1470WH SBP 690

Měření Krevní tlak, pulz Krevní tlak, pulz Krevní tlak, pulz

Indikátor arytmie Ano Ano Ano

LCD displej 65 × 50 mm 31 x 44 mm 61 x 93 mm

Průměr tlakové manžety 22-42 cm 13.5 – 19.5 cm 22 – 42 cm

Paměť 60 měření (1 uživatel) 60 měření (1 uživatel) 60 měření (1 uživatel)

Baterie 4x AAA baterie 4x AAA baterie 4x AAA baterie

DIGITÁLNÍ 
TLAKOMĚR

MODEL
SBS 6015WH                  
SBS 6016BK

SBS 5050BK                    
SBS 5051WH

SBS 2302SN                  
SBS 2300BK                 
SBS 2301WH

SBS 113SL

Maximální hmotnost 180 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Citlivost měření 100 g 100 g 100 g 100 g

Ultra slim design (výška v mm) 23 mm 20 mm 21 mm 24 mm

Povrch Nerezová ocel sklo sklo sklo

Bezpečnostní sklo (výška v mm) - 6 mm 5 mm 6 mm

LCD displej 62 x 62 mm 74 x 28.5 mm 74 x 28.5 mm 74 x 28.5 mm

Jednotky vážení kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb

Bluetooth - - - -

Podíl tuku v těle (%) Ano Ano - -

Podíl vody v těle (%) Ano Ano - -

Podíl svalové hmoty (%) Ano - - -

Objem kostí (kg) Ano - - -

Funkce Auto On Ano Ano Ano Ano

Paměť pro více uživatelů 8 12 12 12

Baterie 1 x CR2032  
(součást balení)

1 x CR2032  
(součást balení)

1 x CR2032  
(součást balení)

1 x CR2032  
(součást balení)

OSOBNÍ VÁHY
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