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Στην Ιαπωνία των αρχών του 1970,, η SENCOR ξεκίνησε 
ένα συναρπαστικό ταξίδι  µε σκοπό να προσφέρει 
προϊόντα µε διαφορετικό και πρωτότυπο σχεδιασµό, 
χρώµατα, µοναδικά χαρακτηριστικά και διαθεσιµότητα. 
H γκάµα των προϊόντων µπορεί να έχει αλλάξει 
αντανακλώντας τις διαφορετικές ανάγκες των ανθρώπων 
σε όλο τον κόσµο, αλλά το πάθος να προσφέρουµε 
καλοσχεδιασµένα προϊοντα υψηλής αξίας σε λογικές τιµές 
παραµένει αναλλοίωτο.

Ζούµε µόνον µια φορά. Τα προϊόντα υγείας και οµορφιάς 
της SENCOR είναι εδώ για να µας καλοµάθουν και να 
µας βοηθήσουν, προσφέροντας αµέτρητες προσωπικές 
επιλογές σε πιστολάκια µαλλιών, σίδερα για µπούκλες, 
ισιωτικές µαλλιών, κουρευτικές και ξυριστικές µηχανές, 
ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ηλεκτρικούς εκτοξευτές 
νερού, πιεσόµετρα, ζυγαριές σώµατος, όπως και 
θερµαινόµενες κουβέρτες και υποστρώµατα. Όλα αυτά 
σχεδιασµένα µε φροντίδα για να φροντίζουν.

Με τη SENCOR, η υγεία και η οµορφιά πάνε µαζί. Τα 
πιστολάκια µαλλιών µας δηµιουργούν εκθαµβωτικά 
χτενίσµατα και χρησιµοποιούν προηγµένες λειτουργίες για 
την υγεία των µαλλιών και όχι µόνο: η λειτουργία ιονισµού 
εγγυάται ζωντανά και λαµπερά µαλλιά ενώ η ειδική 
επιφάνειά του διαθέτει αντιβακτηριακή επεξεργασία. 
Οι ισιωτικές και τα ψαλίδια για µπούκλες δεν πάνε πίσω: 
περιλαµβάνουν  έως και 14 διαφορετικές ρυθµίσεις 
θερµοκρασίας που προσφέρουν απαλό styling µε 
απαράµιλλα αποτελέσµατα και µία λειτουργία ιονισµού 

µε αντιστατική δράση που προστατεύει τα µαλλιά από το 
υπερβολικό στέγνωµα.

Οι σύγχρονοι άντρες κατανοούν τη σηµασία της 
προσωπικής περιποίησης και µε τη βοήθεια των 
κουρευτικών και ξυριστικών µηχανών της SENCOR 
το καθηµερινό ξύρισµα και styling γίνεται πραγµατική 
απόλαυση. Με έµφαση στην ασφαλή και άνετη χρήση, οι 
άνδρες µε όλους τους τύπουςδέρµατος µπορούν τώρα 
να απολαύσουν την επαγγελµατικού επιπέδου περιποίηση 
στο σπίτι τους. Η πανεύκολη συντήρηση εγγυάται ότι οι 
κουρευτικές και ξυριστικές µηχανές είναι πάντα καθαρές 
και έτοιµες να προσφέρουν περιποίηση µε τα υψηλότερα 
επίπεδα υγιεινής.

Οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες της SENCOR φροντίζουν 
τόσο τα δόντια όσο και τα ούλα, παρέχοντας διάφορα 
προκαθορισµένα προγράµµατα που καλύπτουν τις 
διαφορετικές ανάγκες στοµατικής υγιεινής του κάθε 
χρήστη. Η ταχύτητα λειτουργίας και η απαλή τρίχα τους 
προσφέρουν αποτελεσµατική καθαριότητα και προστασία 
από παθήσεις στις κοιλότητες και τα ούλα. Υπάρχουν όµως 
πολλά ακόµα: οι ηλεκτρικοί εκτοξευτές νερού προσφέρουν 
επιπρόσθετη φροντίδα χρησιµοποιώντας παλµικές ριπές 
νερού υψηλής πίεσης που αφαιρούν την πλάκα και τα 
υπολείµµατα τροφών ανάµεσα στα δόντια και στη γραµµή 
των ούλων. Αυτή η φροντίδα θα τύχει µεγάλης αποδοχής 
όχι µόνο από όσους έχουν σιδεράκια και εµφυτεύµατα, που 
είναι δύσκολο να καθαριστούν, αλλά και από εκείνους που 
θέλουν να διατηρήσουν τέλεια στοµατική υγεία .

SENCOR   
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΑΣ
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Η SENCOR λέει ναι! Οι αγχωτικές δουλειές και ο εντατικός 
ρυθµός ζωής µπορεί να οδηγήσουν σε αρτηριακή 
υπέρταση ανεξάρτητα από την ηλικία.  
Ο έλεγχος της πίεσης στο σπίτι γίνεται έτσι σηµαντικό 
κοµµάτι φροντίδας της υγείας µας, αφού µας δίνει τη 
δυνατότητα να διαγνώσουµε οποιεσδήποτε διαταραχές 
στην αρτηριακή µας πίεση και να αναζητήσουµε την 
απαραίτητη ιατρική θεραπεία ή να έχουµε τη βεβαιότητα 
ότι όλα είναι εντάξει.

Σωµατικό βάρος, για να πούµε την αλήθεια είναι κάτι 
που µας  απασχολεί λίγο πολύ όλους µας. Αποκτήστε 
τον έλεγχο του βάρους σας µε µια ζυγαριά σώµατος 
που διαθέτει προηγµένες λειτουργίες παρακολούθησης 
– όπως µυική µάζα ή σωµατικό λίπος, οστική µάζα, 
ποσοστό νερού, ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ), Βασικό 
Μεταβολικό Ρυθµό (ΒΜΡ). Τα τελευταίας τεχνολογίας 
µοντέλα διαθέτουν Bluetooth που συνδέει τη ζυγαριά µε 
την εφαρµογή της SENCOR, η οποία κρατά το ιστορικό 
όλων των µετρήσεων, περιγράφει τις τάσεις και δηµιουργεί 
αναφορές που σας βοηθούν να φτάσετε στο επιθυµητό 
σωµατικό βάρος.

Τις κρύες µέρες του χρόνου θα εκτιµήσετε σίγουρα 
τη ζεστασιά µίας θερµαινόµενης κουβέρτας και 
υποστρώµατος. Ξεχάστε τις µικρές ηλεκτρικές κουβέρτες 
του παρελθόντος, οι σηµερινές είναι αρκετά µεγάλες για 
να ζεστάνουν ένα διπλό κρεβάτι. Με δύο τηλεχειριστήρια, 
η κάθε µία πλευρά του κρεβατιού, µπορεί πλέον να έχει τη 
δική της ρύθµιση θερµοκρασίας. Φανταστείτε την αίσθηση 
να περνάτε ένα κρύο βράδυ στη ζεστασιά του κρεβατιού 
σας συντροφιά µε ένα καλό βιβλίο! 

Μη διστάσετε λοιπόν να µπείτε στο δικό µας κόσµο 
των σύγχρονων συσκευών φροντίδας της υγείας και 
οµορφιάς και να ανακαλύψετε ότι οι καινοτοµίες δεν είναι 
απλή θεωρία για τη SENCOR, η ανάπτυξη καινοτόµων 
προϊόντων είναι για τη SENCOR τρόπος ζωής.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ   
SENCOR 
∆εκαετίες εµπειρίας από τις αγορές 
σε όλο τον κόσµο µας επιτρέπουν να 
κατασκευάζουµε απόλυτα πετυχηµένες 
συσκευές προσωπικής φροντίδας. Τα 
πιστολάκια µαλλιών και οι ισιωτικές ή τα 
ψαλίδια για µπούκλες εφοδιασµένα µε 
λειτουργία ιονισµού προσφέρουν ακρίβεια 
στο styling και απαλή περιποίηση µαζί µε 
προστασία της υγείας που διασφαλίζεται 
από την αντιβακτηριακή επεξεργασία των 
επιφανειών . Οι άνδρες θα εκτιµήσουν 
τις ξυριστικές µηχανές µε προηγµένη 
τεχνολογία 4D, που προσαρµόζεται 
σε κάθε σχήµα και γραµµή προσώπου, 
προσφέροντας επαγγελµατική περιποίηση 
χωρίς ίχνος ερεθισµού. Η στοµατική 
υγιεινή της οικογένειας γίνεται πανεύκολη 
χάρη στις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες 
µε τεχνολογία Sonic και τους εκτοξευτές 
νερού µε τη µοναδική λειτουργία 
Quadpacer. Για να έχετε τον έλεγχο 
της υγείας και άνεσής σας, έχετε στην 
υπηρεσία σας µία έξυπνη ζυγαριά σώµατος 
που συνδέεται µε εφαρµογή κινητού, ένα 
πιεσόµετρο ακριβείας, καθώς  και µεγάλου 
µεγέθους θερµαινόµενες κουβέρτες. 
Συνδυάζοντας την αντοχή µε τις λογικές 
τιµές, οι συσκευές µας προσφέρουν 
µοναδικής αξίας φροντίδα για την υγεία και 
την οµορφιά σας.
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 
ΜΑΛΛΙΩΝ
Δείξτε σε όλο τον κόσμο πόσο υπέροχα 
μπορούν να γίνουν τα μαλλιά σας.  
Με μερικά σύγχρονα βοηθήματα 
ομορφιάς, το χτένισμά σας πολύ γρήγορα 
θα είναι έτοιμο να εντυπωσιάσει. Βρείτε 
το ιδανικό πιστολάκι μαλλιών, γνωρίστε 
τις σύγρονες ισιωτικές μαλλιών και 
δοκιμάστε πώς είναι η αίσθηση να έχετε 
ένα μαλλί με πλούσιες μπούκλες.  
Οι υπερσύγχρονες συσκευές μας 
κάνουν τα πάντα για να σας πείσουν 
ότι δεν έχετε ανάγκη να πάτε στο 
κομμωτήριο: δίνουν στα μαλλιά σας το 
στιλ και τη φροντίδα που χρειάζονται για 
να έχετε την εμφάνιση μιας σταρ του 
κινηματογράφου.
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ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΥΛ

Όταν η περίσταση ή η διάθεσή σας επιβάλλει ίσια 
µαλλιά, η ισιωτική είναι το καλύτερο εργαλείο ακόµη και 
εάν η φύση σας έχει χαρίσει έναν τελείως διαφορετικό 
τύπο µαλλιών. 

Παρά το µικρό µέγεθός τους, οι ισιωτικές µας διαθέτουν ποικίλα 
προηγµένα χαρακτηριστικά για να σας προσφέρουν µια µοναδική 
εµπειρία χρήσης. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 14 διαφορετικές 
ρυθµίσεις θερµοκρασίας που ταιριάζει στα µαλλιά σας, ενώ η 
επιφάνεια τιτανίου δίνει µία απαράµιλλης κοµψότητας εµφάνιση 
και το ειδικό εξάρτηµα βούρτσας προσφέρει µία φυσική όψη. Η 
λειτουργία ενυδάτωσης µε ατµό εγγυάται την πιο απαλή φροντίδα, 
ενώ το απλικατέρ µε έλαιο αργκάν θρέφει τα µαλλιά και τα αφήνει 
λεία και γυαλιστερά. Σε ότι αφορά στην άνεση, οι ισιωτικές µαλλιών 
της SENCOR κάνουν το καλύτερο για να δηµιουργήστε το στιλ σας 
όσο πιο εύκολα και ξεκούραστα γίνεται. Ο πανάλαφρος σχεδιασµός 
τους δεν αφήνει  το χέρι σας να κουραστεί, ενώ η δυνατότητα 
περιστροφής 360° δεν αφήνει το καλώδιο να µπερδευτεί. Επιπλέον, 
το πολύ µακρύ καλώδιο µε προστατευτικό υφασµάτινο περίβληµα 
επιτρέπει µεγάλη ελευθερία κινήσεων.

Μη διστάζετε λοιπόν, επιλέξτε αυτήν που είναι κατάλληλη για εσάς 
και αποκτήστε την κοµψή εµφάνιση που ονειρεύεστε.

Η ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ 
Με τις ισιωτικές µαλλιών της SENCOR, δεν 
χρεάζεται να σας προβληµατίζει το θέµα της 
καθηµερινής τους χρήση. Η λειτουργία ατµού 
για ενυδάτωση  προστατεύει την οµορφιά των 
µαλλιών σας και εγγυάται απαλή περιποίηση παρά 
τη συχνή χρήση. Επειδή η SENCOR νοιάζεται 
πραγµατικά.

ΙΣΙΩΤΙΚΕΣ  
ΜΑΛΛΙΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΙΣΙΩΤΙΚΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 
SENCOR
• Πλάκες σιδερώµατος µε 

επίστρωση τιτανίου για βέλτιστη 
µεταφορά θερµότητας και κοµψό 
αποτέλεσµα Λεπτός σχεδιασµός, 
ιδανικός για ίσιωµα και styling

• Έως και 14 διαφορετικές 
ρυθµίσεις θερµοκρασίας για να 
ταιριάζουν µε κάθε χτένισµα

• Πανάλαφρος σχεδιασµός για ένα 
ξεκούραστο styling

• Μακρύ καλώδιο ρεύµατος µε 
προστατευτικό υφασµάτινο 
περίβληµα και περιστροφή 360°
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ  
στις πλάκες σιδερώµατος

100-230 °C

ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ ΕΛΑΙΟΥ ΑΡΓΚΑΝ  
για επιπρόσθετη θρέψη µαλλιών

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 360° 

Ισιωτική Μαλλιών

SHI 5600GD
Μια ασυναγώνιστη επιλογή για όσους προσδοκούν κάτι 
περισσότερο από ένα απλό ίσιωµα. 

Το ειδικό εξάρτηµα βούρτσας διατηρεί τη φυσική όψη, ενώ ένα άλλο 
χτενίζει και παράλληµα ισιώνει τα µαλλιά σας. Για έξτρα ενυδατωµένα 
και γυαλιστερά µαλλιά, η συσκευή διαθέτει επιπλέον και ένα απλικατέρ 
ελαίου αργκάν. Οι 14 ρυθµίσεις θερµοκρασίας, οι πλάκες σιδερώµατος µε 
επίστρωση τιτανίου και ο λεπτός σχεδιασµός προσφέρουν αξεπέραστη 
άνεση και εντυπωσιακά αποτελέσµατα.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Ειδικό εξάρτηµα για οµοιόµορφη εφαρµογή 

ελαίου αργκάν στο σιδέρωµα
• Εξάρτηµα βούρτσας ισιώµατος για τη 

διατήρηση της φυσικής όψης
• Εξάρτηµα που ξεµπερδεύει τα µαλλιά στο 

σιδέρωµα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου: 55 W
• Λεπτός σχεδιασµός ιδανικός για ίσιωµα και styling
• 14 ρυθµίσεις θερµοκρασίας 100-230 °C 
• Πλάκες σιδερώµατος µε επίστρωση τιτανίου για µέγιστη 

άνεση και κοµψό αποτέλεσµα
• Καλώδιο ρεύµατος µήκους 180 cm µε προστατευτικό 

υφασµάτινο περίβληµα και περιστροφή 360°
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Ισιωτική Μαλλιών

SHI 5300GD
Τέλεια αποτελέσµατα και απαλή φροντίδα; Φυσικά, µε 
αυτή την ισιωτική µαλλιών που διαθέτει πλάκες τιτανίου 
και λειτουργία ενυδάτωσης µε ατµό. 
Με τη βοήθεια της βούρτσας ισιώµατος τα µαλλιά σας αποκτούν 
µια πραγµατικά φυσική όψη. Είτε θέλετε ίσιωµα είτε µπούκλες, 
οι 4 ρυθµίσεις θερµοκρασίας µε βέλτιστη µεταφορά θερµότητας 
εγγυώνται τέλεια αποτελέσµατα. Ο πανάλαφρος σχεδιασµός και η 
λευκή φωτεινή ένδειξη κάνουν το καθηµερινό styling διασκέδαση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου: 50 W
• Βούρτσα ισιώµατος µαλλιών για τη διατήρηση της φυσικής όψης
• Ενυδάτωση µε ατµό για απαλότερη φροντίδα και τέλεια 

αποτελέσµατα
• 4 ρυθµίσεις θερµοκρασίας: 170/190/210/230 °C
• Πανάλαφρος σχεδιασµός και λευκή φωτεινή 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 360°

ΑΤΜΟΣ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

Πλάκες σιδερώµατος µε 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
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Ισιωτική Μαλλιών

SHI 5500GD
Οι πλάκες σιδερώµατος µε επίστρωση τιτανίου 
λειτουργούν σε 14 ρυθµίσεις θερµοκρασίας 
(100-230 °C) και παρέχουν βέλτιση µεταφορά 
θερµότητας για ένα κοµψό αποτέλεσµα. Χάρη στο 
λεπτό της σχεδιασµό, η ισιωτική αυτή είναι ιδανική 
για ίσιωµα µαλλιών και styling.

Επιπλέον, τα ειδικά εξαρτήµατα επιτρέπουν το χτένισµα 
των µαλλιών κατά το σιδέρωµα. Η πολύ άνετη χρήση της 
διασφαλίζεται από τον πανάλαφρο σχεδιασµό, την ένδειξη 
µε τον οπίσθιο λευκό φωτισµό και το µακρύ καλώδιο (180 
cm) µε περιστροφή 360° για να µην τυλίγεται και µπλέκεται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου: 50 W
• 14 ρυθµίσεις θερµοκρασίας (100-230 °C)  

για εξατοµικευµένο styling
• Οι πλάκες σιδερώµατος µε επίστρωση τιτανίου 

παρέχουν βέλτιστη µεταφορά θερµότητας 
• Καλώδιο ρεύµατος µε προστατευτικό περίβληµα  

για µέγιστη ασφάλεια
• Λευκή φωτεινή ένδειξη 

100–230°C ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
για στεγνά και νωπά µαλλιά

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
για στεγνά και νωπά µαλλιά
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Ισιωτική Μαλλιών

SHI 5200GD
Αυτή η πανάλαφρη ισιωτική διαθέτει τέσσερις 
ρυθµίσεις θερµοκρασίας 170/190/210/230 °C 
και πλάκες µε επίστρωση τιτανίου για κοµψό 
αποτέλεσµα.

Η µέγιστα απαλή φροντίδα διασφαλίζεται από τη λειτουργία 
ενυδάτωσης µε ατµό, ενώ το καλώδιο ρεύµατος µε 
δυνατότητα περιστροφής 360°, για να µην τυλίγεται και 
µπερδεύεται, προσφέρει αξεπέραστη άνεση. Η προστασία 
είναι εγγυηµένη µε την ασφάλεια ανοίγµατος και κλεισίµατος 
και µε το προστατευτικό υφασµάτινο περίβληµα του καλωδίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου: 50 W
• Λειτουργία ενυδάτωσης µε ατµό για πιο απαλή 

φροντίδα και άψογα αποτελέσµατα
• Λεπτός σχεδιασµός ιδανικός για ίσιωµα και µπούκλες
• Πανάλαφρος σχεδιασµός, µόνον 295 g
• Επιφάνεια σιδερώµατος µε βέλτιστη µεταφορά 

θερµότητας για πιο άνετη χρήση
• Λευκή φωτεινή ένδειξη

170–230°C ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 360° Πλάκες σιδερώµατος µε 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
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Ισιωτική Μαλλιών

SHI 4500GD
∆ιαθέτοντας θερµότητα υπερύθρων και πλάκες 
σιδερώµατος µε επίστρωση τιτανίου, η ισιωτική αυτή 
προσφέρει απαλή φροντίδα, άνεση και κοµψό αποτέλεσµα.

Οι 14 ρυθµίσεις θερµοκρασίας από 100 °C έως 230 °C, σε συνδυασµό 
µε τον λεπτό σχεδιασµό κάνουν τη συσκευή ιδανική για ίσιωµα µαλλιών 
και µπούκλες. Η εύκολη χρήση της αναδεικνύεται από το πανάλαφρο 
σχεδιασµό (µόνον 300 g) και τη λευκή φωτεινή ένδειξη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου: 60 W
•  Θερµότητα υπερύθρων για απαλή περιποίηση
•  Λεπτός σχεδιασµός ιδανικός για ίσιωµα και µπούκλες
•  Πλάκες σιδερώµατος µε επίστρωση τιτανίου για µέγιστη άνεση και 

κοµψό αποτέλεσµα
•  Πανάλαφρος σχεδιασµός, µόνον 300 g
•  Άνετη και ασφαλής χρήση χάρη στο καλώδιο µήκους 180 cm µε 

περιστροφή 360°

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ  
ΜΕ ΑΤΜΟ

Πλάκες σιδερώµατος µε 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
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Ισιωτική Μαλλιών

SHI 4400GD
Για να προσφέρει την πιο απαλή 
φροντίδα, αυτή η ισιωτική µαλλιών 
διαθέτει θερµότητα υπερύθρων και  
14 διαφορετικές ρυθµίσεις 
θερµοκρασίας από 100 έως 230 °C. Ο λεπτό της σχεδιασµός 
εγγυάται κοµψό αποτέλεσµα και είναι ιδανικός για ίσιωµα 
µαλλιών και styling.

Ο χειρισµός της είναι πανεύκολος χάρη στον πανάλαφρο σχεδιασµό 
(µόνο 250 g), και  το καλώδιο µήκους 180cm µε περιστροφή 360° 
ενώ η βέλτιστη µεταφορά θερµότητας διασφαλίζεται από τις πλάκες 
σιδερώµατος µε επίστρωση τιτανίου . Η ένδειξη µε οπίσθιο φωτισµό 
σας παρέχει πλήρη έλεγχο της διαδικασίας.

Ισιωτική Μαλλιών

SHI 6300GD
Ίσια µαλλιά, ελαφρώς ή πολύ έντονα κυµατιστά;

Αλλάξτε την εµφάνιση σας καθηµερινά µε τους τρεις 
τύπους ανταλλακτικών πλακών σιδερώµατος που διαθέτει 
αυτή η συσκευή. Οι τέσσερις ρυθµίσεις θερµοκρασίας 
(140/160/180/200 °C) και οι πλάκες µε επίστρωση τιτανίου 
διασφαλίζουν µέγιστη ευκολία και κοµψό αποτέλεσµα.

Ισιωτική Μαλλιών

SHI 3100VT
Επιλέξτε µια από τις πέντε 
ρυθµίσεις θερµοκρασίας 
(150/170/190/220/230 °C) της 
επιφάνειας σιδερώµατος για να 
έχετε το επιθυµητό αποτέλεσµα!

Οι πλάκες σιδερώµατος µε επίστρωση 
τιτανίου και ο πανάλαφρος σχεδιασµός 
διασφαλίζουν ασύγκριτη άνεση, ενώ το 
καλώδιο µήκους 180cm µε προστατευτικό 
υφασµάτινο περίβληµα παρέχει µέγιστη 
ασφάλεια. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου: 45 W
• Θερµότητα υπερύθρων για απαλή 

φροντίδα
• 14 ρυθµίσεις θερµοκρασίας 100-230°C
• Πλάκες σιδερώµατος µε επίστρωση 

τιτανίου για κοµψό αποτέλεσµα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 4 ρυθµίσεις θερµοκρασίας 140/160/180/200 °C
• Καλώδιο µήκους 180cm µε περιστροφή 360° και 

προστατευτικό περίβληµα για µέγιστη ασφάλεια
• Λευκή φωτεινή ένδειξη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Το καλώδιο περιστρέφεται 360 ° για να µην τυλίγεται και 

µπερδεύεται
• Πανάλαφρος σχεδιασµός, µόνον 235 g
• Ψηφιακή ένδειξη µε κοµψό λευκό φωτισµό

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Απόλυτα λείες πλάκες σιδερώµατος για απόλυτα 

ευθύγραµµο ίσιωµα
• Ελαφρώς κυµατιστές πλάκες σιδερώµατος για ήπιο 

αποτέλεσµα
• Πολύ κυµατιστές πλάκες σιδερώµατος για έντονο 

αποτέλεσµα
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Ισιωτική Μαλλιών

SHI 1100BK
Αυτή η ισιωτική µαλλιών µε  
τεχνολογία παθητικού ιονισµού  
είναι ιδανική τόσο για ίσιωµα όσο και για styling.

Οι πλάκες µε επίστρωση τιτανίου εξασφαλίζουν τη 
βέλτιστη µεταφορά θερµότητας, παρέχοντας µέγιστη 
άνεση και προσφέροντας το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσµα. Η χρήση δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη χάρη 
στον πανάλαφρο σχεδιασµό (µόνον 235 g) και στο 
µακρύ καλώδιο µε περιστροφή 360° για να µην τυλίγεται 
και µπερδεύεται. Η ασφάλεια για άνοιγµα και κλείσιµο 
και η προστατευµένη παροχή προσφέρουν µέγιστη 
προστασία.

Ισιωτική Μαλλιών

SHI 131BK
Με την τεχνολογία PTC που διαθέτει, 
η ισιωτική αυτή θερµαίνεται γρήγορα, 
ενώ η συνδυασµένη τεχνολογία 
κεραµικής επίστρωσης µε τουρµαλίνη 
των πλακών βοηθά τα µαλλιά 
να γλιστρούν απαλά επάνω στην 
επιφάνειας πρεσσαρίσµατος.

Επιπλέον, οι ειδικές αιωρούµενες πλάκες 
προστατεύουν τα µαλλιά από φθορά αφού 
δεν χρειάζεται να εφαρµόσετε µεγάλη πίεση.

Ισιωτική Μαλλιών

SHI 110BK
Οι προηγµένες τεχνολογίες, όπως η 
θέρµανση PTC και οι κεραµικές πλάκες 
τουρµαλίνης θερµαίνονται γρήγορα και 
ισιώνουν απαλά τα µαλλιά. 

Το styling γίνεται εξαιρετικά εύκολο χάρη στην 
περιστροφή 360° του καλωδίου για να µην 
τυλίγεται και µεπρδεύεται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου: 45 W
• Πανάλαφρος σχεδιασµός, µόνον 235 g
• Καλώδιο ρεύµατος µε περιστροφή 360° για να µην 

τυλίγεται και µπερδεύεται
• Μήκος καλωδίου 180cm για µέγιστη άνεση
• Τεχνολογία παθητικού ιονισµού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ένδειξη λειτουργίας LED και οθόνη που εµφανίζει την τρέχουσα 

θερµοκρασία
• Καλώδιο µε περιστροφή 360° για να µην τυλίγεται και µπερδεύεται
• Ενσωµατωµένη ασφάλεια για εύκολη αποθήκευση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τεχνολογία PTC για γρήγορη θέρµανση των πλακών στην επιθυµητή θερµοκρασία
• Ειδική κατασκευή αιωρούµενων πλακών που δεν καταπονεί τα µαλλιά και µειώνει την απαιτούµενη 

πίεση
• Καλώδιο ρεύµατος µε περιστροφή 360° για να µην τυλίγεται και µπερδεύεται
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ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΚΕΦΙ ΣΑΣ, 
ΚΑΝΤΕ 

ΜΠΟΥΚΛΕΣ 
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ΑΦΗΣΤΕΤE ΤΑ ΝΑ ΛΑΜΨΟΥΝ

Τα φυσικά σας µαλλιά είναι ίσια αλλά τρελαίνεστε για 
µπούκλες; ∆ε χρειάζεστε περµανάντ, οι συσκευές µας 
για µπούκλες σας επιτρέπουν να αλλάζετε εµφάνιση 
κάθε µέρα. Το µόνο που πρέπει να κάνετε είναι να 
αποφασίσετε το µέγεθος της µπούκλας που θέλετε 
και το σίδερο µε τα εξαρτήµατά του θα αναλάβει 
τα υπόλοιπα. Η δυνατότητα επιλογής έως και επτά 
εξαρτηµάτων σας προσφέρει άπειρες επιλογές 
εµφάνισης, ενώ η λειτουργία ψυχρού αέρα, για 
αποτέλεσµα που διαρκεί, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ανά πάσα στιγµή στη διάρκεια της χρήσης.

Σε ότι αφορά στην υγεία των µαλλιών, η λειτουργία ιονισµού µε 
αντιστατική δράση παρέχει απαλή φροντίδα που ενισχύεται από 
την κατάλληλη επιλογή µεταξύ δύο επιπέδων θερµοκρασίας.

∆εν γίνεται κανένας συµβιβασµός στην άνεση: τα εξαρτήµατα για 
µπούκλες αλλάζουν εύκολα και γρήγορα ενώ µε την περιστροφή 
360° το καλώδιο δεν τυλίγεται, ούτε µπερδεύεται.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ  
Τέλος στα µπλεγµένα µαλλιά και στη 
µάχη µε τον στατικό ηλεκτρισµό στο 
styling των µαλλιών σας! Η λειτουργία 
ιονισµού αποµακρύνει αυτόµατα τον 
στατικό ηλεκτρισµό, αφήνοντας τα 
µαλλιά σας λεία και λαµπερά.

ΣΙ∆ΕΡΑ ΓΙΑ  
ΜΠΟΥΚΛΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΣΙ∆ΕΡΟ  ΓΙΑ 
ΜΠΟΥΚΛΕΣ SENCOR
• Λειτουργία ιονισµού µε 

αντιστατική δράση 
• 7 εναλλάξιµα εξαρτήµατα και 

δύο επίεπδα θερµοκρασίας 
για αξεπέραστες στιλιστικές 
επιλογές

• Κουµπί ψυχρού αέρα για 
αποτέλεσµα που διαρκεί

• Εύκολη και γρήγορη αλλαγή 
εξαρτηµάτων µε το ειδικό 
κούµπωµα ασφαλείας Καλώδιο 
µε περιστροφή 360° για να µην 
τυλίγεται και µπερδεύεται
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360° SWIVEL

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ  
των πλακών σιδερώµατος

Συσκευή για Μπούκλες

SHS 0900GD
Θέλετε να προσφέρετε στον εαυτό σας τις τέλειες µπούκλες 
κάθε στιγµή; Κανένα πρόβληµα µε την αυτόµατη συσκευή 
για µπούκλες SHS 0900GD. Ο κύλινδρος από τιτάνιο που 
διαθέτει µεταµορφώνει τα µαλλιά σας σε απαλές και λαµπερές 
µπούκλες.

Ένδεκα ρυθµίσεις θερµοκρασίας (που κυµαίνονται από 120 έως  
220 °C) καλύπτουν κάθε τύπο µαλλιού. Είναι έτοιµο για χρήση σε µόλις  
45 δευτερόλεπτα και ο κύλινδρος για µπούκλες είναι απόλυτα 
προσαρµόσιµος, µε 5 ταχύτητες περιστροφής και 10 διαφορετικές 
ρυθµίσεις χρόνου(3-12 s). ∆ώστε στα µαλλιά σας τέλεια συµµετρικές 
µπούκλες µε περιιστροφή του κυλίνδρου κατσαρώµατος και στις δύο 
κατευθύνσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Κύλινδρος τιτανίου για µαλλιά γεµάτα µπούκλες που είναι απαλά και 

λαµπερά 
• 11 ρυθµίσεις θερµοκρασίας (120-220 °C) για διαφορετικούς τύπους 

µαλλιών
• Ψηφιακή οθόνη µε λευκό οπίσθιο φωτισµό
• Υψηλής απόδοσης θερµαντικό στοιχείο για γρήγορη θέρµανση σε 45 δευτ.
• 5 ταχύτητες περιστροφής , 10 ρυθµίσεις θερµοκρασίας (3-12 δευτ.)
• Μπούκλες και στις δύο κατευθύνσεις
• Καλώδιο 2 µ. που εξασφαλίζει βελτιωµένη ευλιξία
• Έξυπνη σχεδίαση προστασίας απο τη θερµότητα για να µην καίτε τα 

δάκτυλά σας
• Καινοτόµος  σχεδίαση για να απαλλαγείτε από τους κόµπους 
• Θήκη ταξιδιού για επιπρόσθετη άνεση και ευκολία µεταφοράς
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Συσκευή για Μπούκλες

SHS 8603BK
Εάν η φύση δεν σας έχει χαρίσει µαλλιά 
µε µπούκλες, το µοντέλο SHS 8603BK 
µπορεί να σας δώσει αυτό που η φύση 
σας στέρησε. Η εξαιρετικά απαλή 
κεραµική του επίστρωση DeepBlack θα 
σας προσφέρει στυλάτες µπούκλες. 

Είναι έτοιµη για χρήση σε µόλις 60 
δευτερόλεπτα, έτσι δεν χρειάζεται να 
περιµένετε πολύ για να αποκτήσετε απίθανα 
κυµµατιστά µαλλιά. ∆ιαθέτει επιπλέον 
έξυπνη λειτουργικότητα, µε ενσωµατωµένη 
αναδιπλούµενη βάση και περιστρεφόµενο κατά 
360° καλώδιο ρεύµατος που δεν τυλίγεται και 
µπερδεύεται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εξαιρετικά απαλή κεραµική επίστρωση  DeepBlack 
• LED ένδειξη λειτουργίας
• ∆ιάµετρος λαβίδων 19 mm
• Ενσωµατωµένη αναδιπλούµενη βάση
• Ταχεία θέρµανση σε 60 δευτ.
• Περιστρεφόµενο κατά 360° καλώδιο ρεύµατος που δεν 

τυλίγεται και µπερδεύεται
• Ισχύς εισόδου 38 W

Συσκευή για Μπούκλες

SHS 0850BK
Εξαιρετικά λαµπερά µαλλιά µε µπούκλες 
που γίνονται γρήγορα και απαλά; Ναι, µε το 
SHS 0850BK! Αυτό το σίδερο για µπούκλες 
σας προσφέρει τέλειες µπούκλες όποια 
στιγµή τις θέλετε .  
Ο κύλινδρος κερατίνης και οι 5 ρυθµίσεις 
θερµοκρασίας που διαθέτει εξασφαλίζουν 
εύκολη, άνετη και απαλή εφαρµογή µε θαυµάσια 
αποτελέσµατα σε κάθε τύπο µαλλιών. Το σίδερο 
είναι έτοιµο σε µόλις 60 δευτερόλεπτα και διαθέτει 
µια ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη µε κοµψό λευκό 
οπόσθιο φωτισµό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Κύλινδρος κερατίνης για γρήγορο και άνετο styling
• 5 ρυθµίσεις θερµοκρασίας ( 140–220 °C) για να ταιριάζουν  

σε κάθε τύπο µαλλιών 
• Ωηφιακή οθόνη µε λευκό οπόσθιο φωτισµό 
• Θερµαντικό στοιχείο υψηλής απόδοσης για γρήγορη θέρµανση  

σε 60 δευτ.
• Κωνικό σχήµα 13 - 25 mm
• 5 ταχύτητες περιστροφής , 10 ρυθµίσεις χρόνου (3–12 δευτ.)
• Καλώδιο 2 m που προσφέρει βελτιωµένη ευελιξία
• Έξυπνη σχεδίαση προστασίας απο τη θερµότητα  

για να µην καίτε τα δάκτυλά σας
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Συσκευή για Μπούκλες

SHS 7551VT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 7 εναλλάξιµα εξαρτήµατα, 2 επίπεδα 

θερµοκρασίας και κουµπί ψυχρού αέρα  
για απεριόριστες στιλιστικές επιλογές.

•  Λειτουργία ιονισµού µε αντιστατική δράση 
που προστατεύει τα µαλλιά

•  Καλώδιο µε περιστροφή 360° για να µην 
τυλίγεται και µεπρδεύεται

•  Eύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτηµάτων  
µε ειδικό κούµπωµα ασφαλείας

•  Θερµική ασφάλεια που προστατεύει από 
υπερθέρµανση

• Ισχύς 1000 W

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Λαβίδες κατσαρώµατος  

(διάµετρος 18 mm, µήκος εργασίας 115 mm)
• Στρογγυλη βούρτσα  

(διάµετρος 20 mm, µήκος εργασίας 95 mm)
• Μισή βούρτσα  

(πλάτος 39 mm, µήκος εργασίας 90 mm)
• Στρογγυλή βούρτσα µε ακίδες που µαζεύουν
• Μεγάλη στρογγυλή βούρτσα
• Βούρτσα ισιώµατος
• Στόµιο συγκέντρωσης αέρα

SHS 7551VT SHS 7551RD

Αυτό το ψαλίδι καυτού αέρα για µπούκλες θα σας χαρίσει το κυµατιστό στιλ που 
επιθυµείτε. Οι δύο ρυθµίσεις θερµοκρασίας και τα επτά εναλλάξιµα εξαρτήµατα 
(λαβίδα κατσαρώµατος, στρογγυλη βούρτσα, µισή βούρτσα, στρογγυλη βούρτσα 
µε ακίδες που µαζεύουν, µεγάλη στρογγυλη βούρτσα, βούρτσα ισιώµατος και 
στόµιο συγκέντρωσης αέρα) σας προσφέρουν αµέτρητες στιλιστικές επιλογές.

Τα εξαρτήµατα αλλάζουν εύκολα και το καλώδιο ρεύµατος περιστρέφεται 360° για να µην 
τυλίγεται και µπερδεύεται. Η λειτουργία ιονισµού προστατεύει τα µαλλιά και έχει αντιστατική 
δράση.
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Συσκευή για Μπούκλες

SHS 7401WH
Τρία εύκολα εναλλάξιµα εξαρτήµατα  
µαζί µε δύο ρυθµίσεις 
θερµοκρασίας και ένα 
κουµπί ψυχρού αέρα 
εγγυώνται τέλεια 
στιλιστικά αποτελέσµατα.

Η θηλιά κρεµάσµατος και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας συνεισφέρουν  
στην άνετη χρήση, ενώ η θερµική ασφάλεια προστατεύει  
τη συσκευή από υπερθέρµανση .

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 3 εναλλάξιµα εξαρτήµατα και 2 ρυθµίσεις  

θερµοκρασίας για στιλιστική ποικιλοµορφία
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και θηλιά κρεµάσµατος  

για εύκολη χρήση
• Κουµπί ψυχρού αέρα για χτένισµα που διαρκεί
• Εύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτηµάτων µε κούµπωµα 

ασφαλείας
• Περιστρεφόµενο κατά 360° καλώδιο ρεύµατος που δεν 

τυλίγεται και µπερδεύεται
• Θερµική ασφάλεια για προστασία από υπερθέρµανση
• Ισχύς 1000 W

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Λαβίδες κατσαρώµατος  

(διάµετρος 18 mm, µήκος εργασίας 115 mm)
•  Στρογγυλη βούρτσα (διάμετρος 20 mm, μήκος εργασίας 95 mm)
•  Μεγάλη στρογγυλή βούρτσα  

(διάμετρος 31 mm, μήκος εργασίας 110 mm)

Σίδερο για Μπούκλες Καυτού Αέρα 

SHS 3000BK 
Αυτρό το σίδερο για μπούκλες καυτού αέρα 
ενσωματώνει πολλά εξαιρετικά χαρακτηριστικά σε 
ένα μικρό πακέτο! Δύο επίπεδα θερμοκρασίας και 
ταχύτητας σας επιτρέπουν να δημιουργείτε εξαιρετικό 
styling μαλιών, ενώ το θερμομονωμένο άκρο του 
διασφαλίζει την ασφαλή χρήση. Η στρογγυλή βούρτσα 
του (διαμέτρο 19 mm, με επιλογή περιστροφής 
με κλείδωμα) μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία για 
πιο άνετο καθαρισμό και το περιστρεφόμενο κατά 
360°μοίρες καλώδιο ρεύματος μειώνει το τύλιγμα και 
το μπέρδεμα, κάνοντας το SHS 3000 έναν πραγματικό 
θησαυρό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Θερμικά θονωμένο άκρο για  ασφαλή χειρισμό και 

τακτοποίηση των κατσαρωμένων µαλλιών
• Επιλογή αφαίρεσης βούρτσας για εύκολο καθαρισμό
• Θηλιά κρεμάσματος
• Καλώδιο ρεύματος με περιστρεφόμενο κατά 360° άκρο 

που μειώνει το τύλιγµα και το µπέρδεµα
• Θερµική ασφάλεια για προστασία από υπερθέρµανση
• Βαθµονοµηµένη ισχύς 400 W

Καθρέφτης καλλωπισµού

SMM 3090
Ένας ιδιαίτερος καθρέφτης καλλωπισµού σχεδιασµένος για την προσωπική περιποίηση 
ανδρών, γυναικών και εφήβων. Ελέγξτε το χτένισµα ή την επιδερµίδας σας µε κάθε 
λεπτοµέρεια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ∆ιάµετρος 18 cm µε σχεδιασµό διπλής όψης
•  Η µία όψη για κανονικό είδωλο και η άλλη µε πενταπλή µεγέθυνση 

που επιτρέπει την τέλεια φροντίδα µε κάθε λεπτµέρεια
•  Οπίσθιος φωτισµός LED
•  Οικονοµική λειτουργία (µέγιστη κατανάλωση 5 W)
•  Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
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STYLING ΤΩΝ 
ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΑΣ  ΜΕ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
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ΕΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Υγιή, λαµπερά µαλλιά µε άψογο στιλ είναι ότι ονειρευόµαστε. 
Και αυτό ακριβώς είναι που προσφέρουν τα πιστολάκια µαλλιών 
SENCOR.  Η απαλή τους φροντίδα ξεκινά µε δυνατότητα 
επιλογής τριών θερµοκρασιών σε δύο επίπεδα ταχύτητας, που 
προσφέρουν εξαιρετικά γρήγορο ή εξαιρετικά οµοιόµορφο 
στέγνωµα. TΓια να κάνει τα µαλλιά σας να φαίνονται απόλυτα 
εκθαµβωτικά, το σύστηµα ιονισµού σφραγίζεi την κερατοειδή 
στοιβάδα της κάθε τρίχας για τη διατήρηση της υγρασίας, 
προστατεύοντας έτσι τα µαλλιά σας από υπέρµετρο 
στέγνωµα και σπάσιµο. Εάν θέλετε να πρσθέσετε έξτρα όγκο, 
αντικαταστήστε το λεπτό στόµιο αέρα µε φυσούνα, που θα 
δώσει πολύ εύκολα όγκο στα µαλλιά σας. Μόλις πετύχετε το 
αποτέλεσµα που σας ικανοποιεί, πατήστε το κουµπί ψυχρού  
αέρα για να το διατηρήσετε. Ιδού το αποτέλεσµα!

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους συµπληρώνουν την απόλυτη 
ικανοποίηση. Τα σύγχρονα πιστολάκια µαλλιών µας είναι εφοδιασµένα µε 
θηλιά κρεµάσµατος για εύκολη αποθήκευση, σας επιτρέπουν να κινήστε 
ελεύθερα χάρη στο µακρύ καλώδιο ρεύµατος, χρησιµοποιούν λαστιχένια 
επικάλυψη για να προστατεύουν τη στιλπνότητά τους και διαθέτουν επίσης 
επιφάνεια µε ειδική αντιβακτηριακή κατεργασία. Η συντήρησή τους είναι 
πανεύκολη καθώς διαθέτουν ένα πλενόµενο αποσπώµενο πίσω πλέγµα.  
Και όταν βρίσκεστε σε διακοπές ή επαγγελµατικό ταξίδι, τα µαλλιά σας  
θα δείχνουν τέλεια χάρη στα πιστολάκια ταξιδίου µε αναδιπλούµενη λαβή  
για να χωράνε σε κάθε µεγέθους αποσκευή.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΙΣ ΣΤΙΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
Ένα στυλάτο χτένισµα θα πρέπει να αναδεικνύει 
την οµορφιά σας και η SENCOR είναι εδώ για να 
σας βοηθήσει να το πετύχετε. Χρησιµοποιήστε 
διαφορετικά εξαρτήµατα, επίπεδα θερµοκρασίας 
και ταχύτητας και δηµιουργήστε την εµφάνιση 
που θέλετε.

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΑ  
ΜΑΛΛΙΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ 
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ 
ΜΑΛΛΙΩΝ SENCOR
• Πανάλαφρος σχεδιασµός για 

απόλυτα. ξεκούραστη χρήση
• ∆ιάφορες ρυθµίσεις 

θερµοκρασίας και ταχύτητας 
για τη δηµιουργία του 
ιδανικού στιλ

• Φυσούνα για έξτρα όγκο 
µαλλιών

• Τέλεια λαβή µε επιφάνεια µε 
αντιβακτηριακή επεξεργασία

• Λειτουργία ιονισµού για υγιή 
και λαµπερά µαλλιά
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Πιστολάκι Μαλλιών

SHD 8271VT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Επαγγελµατικό µοτέρ AC µε ισχύ εισόδου 2200 W
• 3 επίπεδα ισχύος και 2 ταχύτητες
• Λειτουργία Cool Shot κύµµατος δροσερού αέρα
• Λειτουργία ιονισµού που δηµιουργεί αρνητικά ιόντα Εργονοµικού 

σχήµατος λαβή για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
•  Αφαιρούµενο πίσω πλέγµα για ευκολότερο καθαρισµό
•  Κυµµατοειδούς σχήµατος θερµαντικό σπείρωµα
•  Θηλιά κρεµάσµατος
•  Θερµική ασφάλεια που προστατεύει τον κινητήρα  

από υπερθέρµανση

Με επαγγελµατικό µοτέρ AC, το πιστολάκι αυτό  
προσφέρει τρία επίπεδα ισχύος και δύο επίπεδα ταχύτητας 
για να ταιριάζει σε κάθε στιλ και τύπο µαλλιών. 

Η λειτουργία ιονισµού δηµιουργεί αρνητικά ιόντα, τα οποία βελτιώνουν 
τόσο την υγεία, όσο και την όψη των µαλλιών, ενώ η λειτουργία 
κύµµατος δροσερού αέρα Cool Shot φιξάρει την κόµµωση και τη 
διατηρεί σε τέλεια φόρµα για περισσότερο.  Η χρήση του είναι όσο δεν 
φαντάζεστε εύκολη: η εργονοµικά σχεδιασµένη λαβή ταιριάζει τόσο σε 
δεξιόχειρα, όσο και σε αριστερόχειρα άτοµα και το αφαιρούµενο πίσω 
πλέγµα κάνει το καθάρισµα πολύ εύκολο, ενώ χάρη στη  
θηλιά κρεµάσµατος το πιστολάκι είναι πάντοτε στη θέση του.

Πιστολάκι Μαλλιών

SHD 8200GD
Η πραγµατική λειτουργία ιονισµού δηµιουργεί 
εκατοµµύρια αρνητικά ιόντα και σας 
προσφέρει  πιο µεταξένια και λαµπερά  
µαλλιά χωρίς κατσάρωµα. Επιπλέον επιτρέπει 
το γρηγορότερο στέγνωµα και µειώνει το 
στατικό ηλεκτρισµό, αφήνοντας τα µαλλιά  
σας όµορφα και υγιή. 

∆ιαθέτοντας τρία επίπεδα θερµοκρασίας, το SHD 8200GD είναι έτοιµο να προσφέρει τη χαµηλής 
θερµοκρασίας ροή του για εξαιρετικά απαλό στέγνωµα των καλά ενυδατωµένων µαλλλιών σας. Για 
ταχύτερα αποτελέσµατα  απλώς χρησιµοποιήστε την ταχύτερη από τις δύο διαθέσιµες ταχύτητες και 
µειώστε το χρόνο στεγνώµατος κατά 33%. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πραγµατική λειτουργία ιονισµού µε εκατοµµύρια αρνητικά 

ιόντα για πιο µεταξένια και υγιή µαλλιά, µειωµένο στατικό 
ηλεκτρισµό και αποτροπή ζηµίας των τριχών

• Προστασία ελαίου argan και κερατίνης
• Συµπαγές µέγεθος µε επαγγελµατική µηχανή AC και 

εργονοµικού σχήµατος λαβή
• 3 επίπεδα θερµοκρασίας και 2 ταχύτητες
• Λειτουργία κύµµατος δροσερού αέρα Cool shot για τέλειο 

φιξάρισµα
• Αφαιρούµενο πίσω πλέγµα για ευκολότερο καθαρισµό
• Κυµατοειδούς σχήµατος θερµαντικό σπείρωµα για σταθερή 

θερµοκρασία που αποτρέπει τη ζηµία των τριχών 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
• Ακροφύσιο αέρα, φυσούνα για όγκο  

(125 mm διάμετρο)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
• 2 λεπτά στόµια αέρα (στέγνωµα και φορµάρισµα µαλλιών)
• Φυσούνα για όγκο
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Πιστολάκι Μαλλιών

SHD 8100GD
Στο SHD 8100GD, η πραγµατική λειτουργία ιονισµού,  
το έλαιο argan και η κερατίνη ενώνουν τις δυνάµεις 
τους για να προστατεύσοιυν τα µαλλιά σας και να τους 
δώσουν µια πιο µεταξένια όψη και αίσθηση. 

Αυτό το συµπαγές πιστολάκι µαλλιών διαθέτει µία επαγγελµατική 
µηχανή AC µε τρία επίπεδα θερµοκρασίας και δύο ταχύτητες,  
έτσι µπορείτε να στεγνώσετε τα µαλλιά σας µε ιδιαίτερη 
απαλότητα ή µε ιδιαίτερη ταχύτητα (µειώνοντας το χρόνο κατά 
30%). Το τελικό κύµµα δροσερού αέρα φιξάρει το στιλ των 
µαλλιών σας για ένα αποτέλεσµα που διαρκεί.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πραγµατική λειτουργία ιονισµού µε εκατοµµύρια αρνητικά 

ιόντα για πιο µεταξένια και υγιή µαλλιά, µειωµένο στατικό 
ηλεκτρισµό και αποτροπή ζηµίας των τριχώνn

• Προστασία ελαίου argan και κερατίνης
• Συµπαγές µέγεθος µε επαγγελµατική µηχανή AC  

και εργονοµικού σχήµατος λαβή
• 3 επίπεδα θερµοκρασίας και 2 ταχύτητες
• Λειτουργία κύµµατος δροσερού αέρα Cool shot για τέλειο 

φιξάρισµα
• Αφαιρούµενο πίσω πλέγµα για ευκολότερο καθαρισµό
• Κυµατοειδούς σχήµατος θερµαντικό σπείρωµα για σταθερή 

θερµοκρασία που αποτρέπει τη ζηµία των τριχών

ΘΗΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑΤΟΣ 
Επαγγελµατικό µήκος καλωδίου

Προστασία
ΕΛΑΙΟΥ ARGAN & ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ

COOL SHOT  
συµπαγές µέγεθος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
• 2 λεπτά στόµια αέρα (στέγνωµα και φορµάρισµα µαλλιών)
• Φυσούνα για όγκο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
• Λεπτό στόµιο συγκέντρωσης αέρα
• Φυσούνα για όγκο
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Πιστολάκι Μαλλιών

SHD 6701RD
Αυτό το δυνατό πιστολάκι µε ισχύ 2 000W προσφέρει τέλεια 
αποτελέσµατα χάρη στις τρεις ρυθµίσεις θερµοκρασίας και τις δύο 
ρυθµίσεις ταχύτητας. Το styling των µαλλιών δεν είναι µόνο γρήγορο 
αλλά και πανεύκολο χάρη στον πανάλαφρο σχεδιασµό που αποτρέπει την 
κούραση του χεριού σας. Επιλέξτε ένα στόµιο ροής αέρα για ένα κοµψό 
αποτέλεσµα ή χρησιµοποιήστε τη φυσούνα για έξτρα όγκο και φιξάρετε το 
χτένισµά σας µε το κουµπί ψυχρού αέρα για µεγαλύτερη διάρκεια.

Μεγάλη σηµασία έχει δοθεί και στα πρακτικά ζητήµατα: το πιστολάκι διαθέτει 
αποσπώµενο πίσω κάλυµα εξαερισµού για ευκολότερο καθάρισµα και θηλιά 
κρεµάσµατος για εύκολη αποθήκευση. Η λαβή µε λαστιχένια επικάλυψη εξασφαλίζει 
σταθερό κράτηµα, ενώ τα λαστιχένια πλαϊνά προστατευτικά το προστατεύουν από 
γρατζουνιές όταν το ακουµπάτε κάτω.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πανάλαφρος σχεδιασµός για άνετη χρήση
•  3 ρυθµίσεις θερµοκρασίας και 2 ρυθµίσεις ταχύτητας για να έχετε 

κάθε χτένισµα που επιθυµείτε
•  Ίσια µαλλιά µε το λεπτό στόµιο αέρα και έξτρα όγκος µε φυσούνα
•  Αποσπώµενο πίσω κάλυµα εξαερισµού για ευκολότερο καθάρισµα
•  Θηλιά κρεµάσµατος για εύκολη αποθήκευση
•  Θερµική ασφάλεια που προστατεύει του κινητήρα 

από υπερθέρµανση
•  Μήκος καλωδίου ρεύµατος: 2,6 m 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Φυσούνα
•  Στόµιο συγκέντρωσης αέρα
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Πιστολάκι Μαλλιών

SHD 6700VT
Λεπτό στόμιο αέρα και φυσούνα: δύο απαραίτητα 
στοιχεία για κάθε εντυπωσιακό χτένισμα. Με ισχύ 
2000W, τρεις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και δύο 
ρυθμίσεις ταχύτητας μπορείτε να δημιουργήσετε  
το επιθυμητό στιλ με απίστευτη ευκολία.

Το πιστολάκι αυτό με τον πανάλαφρο σχεδιασμό με καλώδιο 
ρεύματος μήκους 2,6 mπροσφέρει άνεση υψηλού επιπέδου, 
ενώ η λαστιχένια επικάλυψη στο πίσω μέρος της λαβής κάνει 
το κράτημά του πανεύκολο.  Η θερμική ασφάλεια προστατεύει 
τον κινητήρα από υπερθέρμανση ενώ τα λαστιχένια πλαϊνά 
προστατευτικά το προστατεύουν από γρατζουνιές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου 2 000 W
• Πανάλαφρος σχεδιασµός και καλώδιο ρεύµατος µήκους 

2,6 m για αξεπέραστη άνεση
• Μοναδικά  αποτελέσµατα styling µε 3 ρυθµίσεις 

θερµοκρασίας και 2 ρυθµίσεις ταχύτητες
• Λεπτό στόμιο αέρα, φυσούνα και λειτουργία ψυχρού αέρα 

για κάθε στιλιστικό αποτέλεσμα
• Αποσπώμενο πίσω κάλυµµα εξαερισµού για ευκολότερο 

καθάρισμα
• Θερμική ασφάλεια που προστατεύει τον κινητήρα από 

υπερθέρμανση
• Θηλιά κρεμάσματος και πίσω μέρος λαβής με λαστιχένια 

επικάλυψη για ασφαλή αποθήκευση και κράτημα

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ 
 πίσω πλέγμα

3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
και 2 ρυθμίσεις ταχύτητας

ΘΗΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑΤΟΣ
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Πιστολάκι Μαλλιών

SHD 6600WH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου 2000 W
• Πανάλαφρος σχεδιασµός και πίσω µέρος της λαβής µε λαστιχένια  επικάλυψη για άνετη χρήση
•  3 ρυθµίσεις θερµοκρασίας και 2 ταχύτητες που προσφέρουν απαράµιλλα αποτελέσµατα
•  Ακροφύσιο αέρα  και κουµπί ψυχρού αέρα για styling ακριβείας που διαρκεί
•  Αφαιρούµενο πίσω κάλυµµα εξαερισµού για ευκολότερο καθαρισµό
•  Λαστιχένια πλαϊνά προστατευτικά που προστατεύουν το πιστολάκι από γρατζουνιές
•  Θερµική ασφάλεια που προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρµανση
•  Μήκος καλωδίου ρεύµατος: 2,6 m

SHD 6600RD SHD 6600VT SHD 6600WH

Μεγάλη ισχύς εισόδου 2 000 W και 3 επιλογές θερµοκρασίας σε 2 ταχύτητες 
είναι όλα όσα χρειάζεστε όταν µιλάµε για ένα εντυπωσιακό styling. Το λεπτό 
στόµιο αέρα σάς βοηθά να δηµιουργήσετε µε ακρίβεια το στιλ που επιθυµείτε, 
το οποίο και διαρκεί χάρη στη λειτουργία ψυχρού αέρα. ∆εν υπάρχουν 
περιορισµοί όταν χρησιµοποιείτε αυτό το πιστολάκι µαλλιών: ο πανάλαφρος 
σχεδιασµός δεν αφήνει το χέρι σας να κουραστεί και το καλώδιο ρεύµατος 
µήκους 2,6 m σας επιτρέπει να κινηθείτε όσο θέλετε.

Σηµασία έχει δοθεί και σε θέµατα λειτουργικότητας: το πιστολάκι µαλλιών διαθέτει πίσω µέρος λαβής µε λαστιχένια 
επικάλυψη για ασφαλές κράτηµα, αποσπώµενο πίσω κάλυµα εξαερισµού για εύκολο καθάρισµα, θηλιά κρεµάσµατος 
για εύκολη αποθήκευση και λαστιχένια πλαϊνά προστατευτικά για να αποφεύγονται οι γρατζουνιές στην επιφάνεια.  
Για ακόµη µεγαλύτερη αντοχή, η θερµική, ασφάλεια προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρµανση
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Πιστολάκι Μαλλιών

SHD 6505VT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου 1400 W
• 2 επίπεδα ισχύος για απαλό ή γρήγορο στέγνωµα
• Λεπτό στόµιο αέρα για ίσια µαλλιά και φυσούνα 

για ένα styling µε όγκο
• Επιλογή COOL για το φιξάρισµα του χτενίσµατος
• Θηλιά κρεµάσµατος και λαστιχένια επικάλυψη για 

την άνεσή σας

Θέλετε να «καλοµάθετε» τα µαλλιά σας µε 
απαλό χτένισµα ή βιάζεστε και χρειάζεστε 
γρήγορο στέγνωµα; Προτιµάτε κοµψά ίσια 
µαλλιά ή έξτρα όγκο; Το πιστολάκι αυτό 
µπορεί να εκπληρώσει κάθε επιθυµία σας.
Το λεπτό στόµιο ροής κάνει τα µαλλιά σας  
ίσια ενώ η φυσούνα παρέχει έξτρα όγκο.  
Τα δύο επίπεδα ισχύος προσφέρουν απαλό ή 
γρήγορο στέγνωµα, ενώ το κουµπί ψυχρού αέρα 
COOL φιξάρει το τελικό αποτέλεσµα ώστε να 
κρατήσει περισσότερο. Η θηλιά κρεµάσµατος 
και η λαστιχένια επικάλυψη σας προσφέρουν 
µεγαλύτερη άνεση στη χρήση της συσκευής.

SHD 6504WH SHD 6505VT
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Πιστολάκι Μαλλιών

SHD 108VT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου 2200 W
• Λειτουργία ιονισµού που προστατεύει  

τα µαλλιά από υπερβολικό στέγνωµα και σπάσιµο
• 2 ταχύτητες (απαλή και δυνατή ροή αέρα)  

και 3 επίπεδα θερµοκρασίας 
(χαµηλό, µεσαίο και υψηλό)

•  Κουµπί ψυχρού αέρα για φιξάρισµα και φορµάρισµα των µαλλιών σας
•  Κυψελωτά στόµια εκροής για βέλτιστη ροή αέρα

Αφεθείτε στην εντατική φροντίδα του 
ιονισµού. Η λειτουργία αυτή παράγει 
αρνητικά ιόντα που σφραγίζουν την κερατίνη 
στοιβάδα της τρίχας και συγκρατούν την 
υγρασία,  προστατεύοντας τα µαλλιά σας από υπερβολικό στέγνωµα 
και σπάσιµο.

Έχτε ποικίλες επιλογές styling χάρη στις 2 ταχύτητες (απαλή και δυνατή ροή αέρα) 
και τα 3 επίπεδα θερµοκρασίας (χαµηλό, µεσαίο και υψηλό). Το κουµπί ψυχρού 
αέρα εγγυάται γρηγορότερο φιξάρισµα και φορµάρισµα για το χτένισµά σας.   
Το ξεχωριστό κυµατοειδούς µορφής θερµαντικό σπιράλ και τα κυψελωτά στόµια 
εκροής για βέλτιστη ροή αέρα, κάνουν το πιστολάκι αυτό πραγµατικά ξεχωριστό.. 

Πιστολάκι Μαλλιών

SHD 6800RG

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Επαγγελµατικό µοτέρ AC µε ισχύ εισόδου 2300 W
• Έλαιο argan και κερατίνη για πιο µεταξένια µαλλιά
• 3 επίπεδα θερµοκρασίας και 2 ταχύτητες για να 

ταιριάζουν σε κάθε τύπο µαλλιών
• Λειτουργία κύµµατος δροσερού αέρα Cool Shot για 

φιξάρισµα του styling που διαρκεί
• Λειτουργία ιονισµού για πιο υγιή και λαµπερά µαλλιά, γρηγορότερο 

στέγνωµα και µειωµένο στατικό ηλεκτρισµό
• Εργονοµικού σχήµατος λαβή για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες
• Αφαιρούµενο πίσω πλέγµα για ευκολότερο καθαρισµό
• Κυµµατοειδούς σχήµατος θερµαντικό στοιχείο για σταθερή 

θερµοκρασία
• Θηλιά κρεµάσµατος
• Θερµική ασφάλεια για προστασία από υπερθέρµανση

Προστατεύστε και βελτιώστε τα µαλλιά σας, ενώ δηµιουργείτε εντυπωσιακά  
στιλ µε το SHD 6800RG. 

Φροντίστε τα µαλλιά σας µε έλαιο argan  και κερατίνη σε συνδυασµό µε τη λειτουργία ιονισµού, 
έτσι ώστε τα µαλλιά σας να είναι µεταξένια αλλά και τέλεια στεγνά. Τα ιόντα κάνουν επιπλέον 
τα µαλλιά σας πιο λαµπερά, ευκολοκτένιστα και λιγότερο ευπαθή σε βλάβες. Η εργονοµικού 
σχήµατος λαβή ταιριάζει τόσο σε δεξιόχειρες όσο και σε  
αριστερόχειρες, κάνοντας τη χρήση εύκολη για τον καθένα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
• Λεπτό συγκεντρωτικό στόµιο αέρα
• Φυσούνα για όγκο 
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Πιστολάκι Μαλλιών

SHD 40G

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου 1200 W
• 2 επίπεδα ισχύος: απαλή ροή αέρα σε χαµηλή θερµοκρασία  

ή δυνατή ροή αέρα σε υψηλή θερµοκρασία
• Αθόρυβος κινητήρας για απολαυστική εµπειρία χρήσης
•  Κυψελωτής µορφής πλέγµα εισροής άερα
•  Επιφάνεια µε αντιβακτηριακή επεξεργασία για την προστασία σας
•  Επαργυρωµένοι διακόπτες και θερµική ασφάλεια που ενισχύουν 

την αντοχή

SHD 40G SHD 40B

Απολαύστε την αθόρυβη λειτουργία αυτού του σεσουάρ 
ενώ δηµιουργείτε το styling στα µαλλιά σας που επιθυµείτε. 
Με δύο επίπεδα έντασης – απαλή ροή αέρα χαµηλής 
θερµοκρασίας ή δυνατή ροή αέρα υψηλής θερµοκρασίας - 
θα αποκτήσετε εύκολα το επιθυµητό αποτέλεσµα.

Αυτό που κάνει το πιστολάκι αυτό ιδιαίτερο είναι η αντιβακτηριακής 
επεξεργασίας επιφάνειά του και το κυψελωτής µορφής πλέγµα 
εισροής αέρα. Η µακροχρόνια λειτουργία του διασφαλίζεται από 
τους επαργυρωµένους διακόπτες και τη θερµική ασφάλεια που 
προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρµανση. 

Πιστολάκι Μαλλιών

SHD 0045BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πολύ ανθεκτικό µοτέρ DC µε ισχύ εισόδου 1600 W
• 3 επίπεδα θερµοκρασίας (αµηλό , µεσαίο και υψηλό)  

και 2 ταχύτητες ροής αέρα (απαλή και δυνατή)
• Απίθανα µαλλιά στα ταξίδια σας χάρη στην 

αναδιπλούµενη λαβή
• Λειτουργία Cool Shot για το φιξάρισµα του styling των 

µαλλιών σας
• Aφαιρούµενο πίσω πλέγµα για ευκολότερο καθαρισµό
• Θηλιά κρεµάσµατος
• Θερµική ασφάλεια για προστασία από υπερθέρµανση

Αυτό το έτοιµο να µπει στις αποσκευές σας 
πιστολάκι µαλλιών είναι αξιόπιστο και συµπαγές,  
και έτσι ιδανικό να το πάρετε µαζί σας στο ταξίδι. 
Η αναδιπλούµενη λαβή του το κάνει ιδανικό 
να το έχετε µαζί σας στις διακοπές και στα 
επαγγελµατικά σας ταξίδια.

∆ιαθέτει ένα πολύ ανθεκτικό µοτέρ DC (µε ισχύ εισόδου 1600 
W), το οποίο τροφοδοτεί τρία επίπεδα θερµοκρασίας (χαµηλό 
, µεσαίο και υψηλό,) και δύο ταχύτητες (απαλή και δυνατή ροή 
αέρα). Με αφαιρούµενο πίσω πλέγµα, θηλιά κρεµάσµατος και 
καλώδιο ρεύµατος 1,8 m. , το styling των µαλλιών σας θα γίνει 
µια πραγµατικά απολαυστική εµπειρία. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

• Ακροφύσιο αέρα
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Πιστολάκι Ταξιδίου

SHD 7221GR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου 1 500 W
• Αναδιπλούµενη λαβή για ευκολότερη αποθήκευση και µεταφορά
• Λειτουργία ιονισµού που προσφέρει  υγιή και λαµπερά µαλλιά
• 2 ταχύτητες (απαλή και δυνατή ροή αέρα) και 3 επίπεδα θερµοκρασίας 

(χαµηλή, µεσαία και υψηλή)
• Πατενταρισµένο αφαιρούµενο στόµιο ροής
• Φωτεινές ενδείξεις για λειτουργία ψυχρού αέρα και ιονισµού
• Θερµική ασφάλεια που προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρµανση

SHD SHD 7220VT

Μην συµβιβάζεστε ακόµη και όταν 
είστε µακριά από το σπίτι! Αυτό το 
πιστολάκι, µε αναδιπλούµενη λαβή που 
εξοικονοµεί χώρο, διαθέτει λειτουργία 
ιονισµού, η οποία παράγει αρνητικά 
ιόντα που προστατεύουν την υγεία των 
µαλλιών σας και χαρίζουν απαράµιλλη 
στιλπνότητα. 
Οι δύο ταχύτητες (απαλή και δυνατή ροή αέρα) σε τρία επίπεδα 
ισχύος (χαµηλή, µεσαία και υψηλή θερµοκρασία) σε συνδυασµό 
µε το πατενταρισµένο αφαιρούµενο στόµιο ροής αέρα εγγυώνται 
µοναδικά αποτελέσµατα. Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο µε τις 
ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία ψυχρού αέρα και ιονισµού.

ΚΟΥΜΠΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ  
πίσω πλέγµα

ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΙΣΧΥΟΣ  
(χαµηλή, µεσαία και υψηλή 

θερµοκρασία)
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Πιστολάκι Ταξιδίου

SHD 7200GD
∆ιαθέτοντας τρία δοιαφορετικά επίπεδα 
θερµοκρασίας και δύο ταχύτητες, το SHD 
7200GD αποτελεί µία σπουδαία επιλογή για 
οποιονδήποτε επιθυµεί υγιή και όµορφα µαλλιά. 

Με τη βοήθεια της λειτουργίας ιονισµού υα µαλλιά σας 
γίνονται πιο µεταξένια και λαµπερά, ενώ ο µειωµένος 
στατικός ηλεκτρισµός προσφέρει ευκολότερο κτένισµα. 
∆ύο εναλλάξιµα εξαρτήµατα, ένα λεπτό συγκεντρωτικό 
στόµιο και µια φυσούνα για όγκο, σας προσφέρουν κάθε 
είδους στιλ µαλλιών.

Πιστολάκι ταξιδίου

SHD 7170WH
Σας απασχολεί η υγιεινή όταν ταξιδεύετε για 
δουλειά ή διακοπές; Αυτό το πιστολάκι µαλλιών µε 
την επιφάνειά του µε αντιβακτηριακή επεξεργασία, 
κάνει τη ζωή σας πολύ ευκολότερη!

Η λειτουργία ιονισµού φροντίζει την υγεία των µαλλιών 
σας και τα αφήνει τέλεια περιποιηµένα και 
ενυδατωµένα. Πετύχετε κάθε χτένισµα 
που επιθυµείτε χάρη στις δύο ταχύτητες 
(απαλό και δυνατό ρεύµα αέρα), µε τρία 
επίπεδα ισχύος (χαµηλή, µεσαία και υψηλή 
θερµοκρασία) και δύο εξαρτήµατα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου 2000 W
• Φυσούνα για όγκο και λεπτό στόµιο  

αέρα για ακρίβεια στο styling
• Επιφάνεια µε αντιβακτηριακή επεξεργασία  

για την προστασία της υγείας σας
• Αναδιπλούµενη λαβή για ευκολότερη αποθήκευση  

και µεταφορά
• Λειτουργία ιονισµού που διατηρεί τα µαλλιά σας 

ενυδατωµένα
• 2 ταχύτητες (απαλή και δυνατή ροή αέρα) και 3 επίπεδα 

ισχύος (χαµηλή, µεσαία και υψηλή θερµοκρασία)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μακράς διάρκειας ζωής µοτέρ DC µε 2000 W  

ισχύ εισόδου
• Τρία επίπεδα θερµοκρασίας και 2 ταχύτητες
• Λειτουργία ιονισµού για υγιή και όµορφα µαλλιά
• Κυµµατοειδούς σχήµατος θερµαντικό στοιχείο για 

σταθερή θερµοκρασία
• Καταπληκτικά µαλλιά στα ταξίδια σας χάρη στην 

αναδιπλούµενη λαβή
• Λειτουργία Cool shot που φιξάρει τα µαλλιά στη θέση τους
• Λεπτό συγκεντρωτικό στόµιο και φυσούνα για όγκο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
• Λεπτό συγκεντρωτικό στόµιο
• Φυσούνα για όγκο
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Πιστολάκι Ταξιδίου

SHD 7120WH
Απολαύστε αξεπέραστο styling στα 
µαλλιά σας όπου και αν πηγαίνετε. 

Αυτό το πανίσχυρο πιστολάκι ταξιδίου, µε έναν 
ανθεκτικό και αθόρυβο κινητήρα 2000 W DC 
προσφέρει όλα όσα ονειρεύεστε: πανάλαφρο 
σχεδιασµό, επιφάνεια µε αντιβακτηριακή 
επεξεργασία, κουµπί ψυχρού αέρα για πιο 
γρήγορο κράτηµα και styling σε δύο επίπεδα 
ταχύτητας και τρία επίπεδα ισχύος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αθόρυβος κινητήρας 2000 W DC
•  Επιφάνεια αντιβακτηριακής επεξεργασίας
•  2 ταχύτητες και 3 επίπεδα ισχύος για 

διαφορετικά στιλ χτενίσµατος
•  Κουµπί ψυχρού αέρα για γρηγορότερο 

κράτηµα και φορµάρισµα
•  Πανάλαφρος σχεδιασµός
•  Αφαιρούµενο πίσω πλέγµα για ευκολότερο 

καθαρισµό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μακράς διάρκειας ζωής µοτέρ DC µε 2000 W ισχύ εισόδου
• Τρία επίπεδα θερµοκρασίας και δύο ταχύτητες
•  Λειτουργία ιονισµού για υγιή και όµορφα µαλλιά
•  Κυµµατοειδούς σχήµατος θερµαντικό στοιχείο για σταθερή 

θερµοκρασία
•  Λειτουργία Cool shot που φιξάρει τα µαλλιά στη θέση τους
•  Εργονοµικού σχήµατος λαβή
•  Θηλιά κρεµάσµατος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Λεπτό συγκεντρωτικό στόµιο αέρα

Πιστολάκι Ταξιδίου

SHD 7100BK
Η λειτουργία ιονισµού στο SHD 7100BK δεν αφήνει τα µαλλιά 
σας να κατσαρώσουν, κάνοντάς τα πιο µεταξένια  
και λαµπερά από ποτέ. Τα ιόντα µειώνουν επίσης  
το στατικό ηλεκτρισµό για ευκολότερο χτένισµα  
και υποστηρίζει το ταχύτερο στέγνωµα χωρίς  
να βλάπτει τα µαλλιά.

Το πιστολάκι είναι αξιόπιστο χάρη στο µεγάλης διάρκειας ζωής µοτέρ 
DC, το οποίο τροφοδοτεί 3 επίπεδα θερµοκρασίας και 2 ταχύτητες. 
Φυσικά προσφέρει επιπλέον ‚ανεση και ασφαλή χρήση.
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Πιστολάκι Ταξιδίου

SHD 7030TQ
Ένας πρακτικός σύντροφος όπου  
και αν βρίσκεστε. Είτε είστε στο σπίτι 
είτε ταξιδεύετε, αυτό το πιστολάκι µε 
αναδιπλούµενη λαβή προσφέρει τέλεια 
αποτελέσµατα και ευκολία στη χρήση.

IΟ πανάλαφρος σχεδιασµός και το αθόρυβο µοτέρ DC 
µετατρέπουν το χτένισµα σε µια απολαυστική εµπειρία, ενώ 
τα 3 επίπεδα ισχύος1400 W (χαµηλή, µεσαία και υψηλή) 
εγγυώνται το στιλ που ονειρεύεστε.

Πιστολάκι Ταξιδίου

SHD 64O0B

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αθόρυβο µοτέρ 1400 W DC
• 33 επίπεδα ισχύος (χαµηλό, µεσαίο, υψηλό) για 

διαφορετικά στιλ
• Πανάλαφρος σχεδιασµός, µόνον 254 g
• Επιφάνεια αντιβακτηριακής επεξεργασίας
• Κυµατοειδές θερµαντικό σπιράλ
• Θερµική ασφάλεια που προστατεύει τον κινητήρα από 

υπερθέρµανση

SHD 6440V SHD 6400B
Απαλή ροή αέρα σε χαµηλή θερµοκρασία  
ή δυνατή ροή αέρα σε υψηλή θερµοκρασία; 
Επιλέξτε αυτό που χρειάζεται το χτένισµά σας και φιξάρετε το 
αποτέλεσµα µε το κουµπί ψυχρού αέρα. Τα πλαϊνά λαστιχένια 
προστατευτικά προφυλλάσουν το πιστολάκι από γρατζουνιές ενώ 
το µοτέρ 850W DC εγγυάται αξεπέραστη αντοχή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αναδιπλούµενη λαβή και µοτέρ DC
• 2 ρυθµίσεις ισχύος (απαλή ροή  

αέρα /χαµηλή θερµοκρασία και  
δυνατή ροή αέρα / υψηλή θερµοκρασία)

• Στόµιο συγκέντρωσης αέρα και κουµπί ψυχρού αέρα για 
εξαιρετικά αποτελέσµατα

• Τα πλαϊνα λαστιχένια προστατευτικά προφυλλάσουν από 
γρατζουνιές

• Θηλιά κρεµάσµατος για εύκολη αποθήκευση
• Μοτέρ 850W DC
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KΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ  
ΚΑΙ  
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  
ΜΗΧΑΝΕΣ  
Περιποίηση κουρείου στο σπίτι σας; Φυσικά,  
εάν επιλέξετε τις νέες κουρευτικές και 
ξυριστικές µηχανές της SENCOR! Το styling 
ακριβείας και η απαλή φροντίδα που προσφέρουν, 
εγγυώνται εντυπωσιακά αποτελέσµατα όποτε 
τα χρειαστείτε.  Απλά σκεφτείτε ένα νέο 
λουκ, χρησιµοποιήστε τα  προϊόντα µας και 
εντυπωσιάστε τους πάντες γύρω σας.

3838
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ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ 
ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ  

ΣΕ 
ΚΟΥΡΕΙΟ
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ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΗ ΧΡΗΣΗ

Είτε θέλετε να κάνετε ολοκληρωτική αλλαγή στο λουκ 
σας είτε χρειάζεστε απλά µια µικρή περιποίηση στο 
µούσι, οι κουρευτικές µηχανές της SENCOR θα το 
κάνουν εύκολα και γρήγορα. ∆ιαλέξτε ανάµεσα σε 
πολυάριθµα εναλλάξιµα εξαρτήµατα µήκους ή επιλέξτε 
τριµάρισµα χωρίς χτένα για το στιλ που επιθυµείτε. 
Η ακρίβεια των επαγγελµατικών λεπίδων τιτανίου και 
το σταθερό κράτηµα της εργονοµικής λαβής σας 
προσφέρουν  σιγουριά στη δηµιουργία του στιλ σας.

Επιπλέον, το σετ πολλαπλής περιποίησης παρέχει εξαρτήµατα 
για τριµάρισµα στην τριχοφυία σε µύτη και σώµα, στο µούσι, για 
διαµόρφωση περιγράµµατος και για ευθυγράµµιση ακριβείας.

Στο εσωτερικό της κουρευτικής µηχανής κρύβεται ένα εξαιρετικά 
αθόρυβο επαγγελµατικό µοτέρ υψηλής ταχύτητας. Επίσης, οι 
συσκευές φορτίζονται γρήγορα, κάποιες µπορούν να φορτιστούν 
πλήρως σε µόλις 2 ώρες, και να σας προσφέρουν 120 λεπτά 
αυτονοµίας χωρίς µπερδεµένο καλώδιο ρεύµατος.

ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΟ∆Α 
Η µόδα στα ανδρικά χτενίσµατα µπορεί να 
αλλάζει, οι κουρευτικές µηχανές της SENCOR 
όµως θα προσφέρουν πάντα ένα κορυφαίο 
αποτέλεσµα. Τα πολυάριθµα εξαρτήµατά τους 
σας προσφέρουν απόλυτη ελευθερία για την 
περιποίηση των µαλλιών και του σώµατος.

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ  
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ SENCOR
• Ποικίλα εξαρτήµατα για απεριόριστες 

επιλογές στιλ και φροντίδας σώµατος
• Η γραφική ένδειξη μήκους 

τριμμρίσματος προσφέρει πλήρη 
έλεγχο

• Τεχνολογία ταχείας φόρτισης 
και µεγάλη διάρκεια λειτουργίας 
µπαταρίας

• Επαγγελµατική ποιότητα λεπίδων
• και αθόρυβο µοτέρ υψηλής ταχύτητας
• Σίγουρο κράτηµα χάρη στην 

εργονοµική λαβή και ελευθερία 
κινήσεων µε ασύρµατη 
χρήσηmovement with cord-free use
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Η κουρευτική µηχανή  SHP 8900BK για να δηµιουργείτε 
µοναδικά στιλ στο µαλλί και στο µούσι σας ακόµη και στο σπίτι. 

Το αθόρυβο, υψηλής ταχύτητας µοτέρ εγγυάται πάντοτε πετυχηµένο 
αποτέλεσµα και η τεχνολογία Direct Drive επιτρέπει να µπορεί να 
χρησιµοποιείτε η µηχανή ενώ φορτίζεται , έτσι ώστε να µπορείτε να 
τριµάρετε και να φορτίζετε οποιαδήποτε στιγµή θέλετε. Επιλέξτε από 
25 διαφορετικά µήκη κουρέµατος µε ή χωρίς προσαρτηµένο εξάρτηµα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αθόρυβο, υψηλής ταχύτητας µοτέρ για τέλεια αποτελέσµατα
• Τεχνολογία Direct Drive για ελευθερία χρήσης και φόρτισης
• Λεπίδες µε επίστρωση τιτανίου
• Κούρεµα χωρίς προσαρτηµένο εξάρτηµα 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 mm
• 4 εναλλάξιµα εξαρτήµατα χτένας 3 / 6 / 9 / 12 mm
• 25 διαφορετικά µήκη για να επιλέξετε
• Εργονοµική λαβή για σίγουρο κράτηµα
• ‚Εως 3 ώρες λειτουργίας µε µπαταρία
• ∆ύο ταχύτητες: λειτουργία κλασική ή τούρµπο
• Οθόνη LED µε κατάσταση µπαταρίας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Βούρτσα καθαρισµού, Λάδι, για 
τη µονάδα κοπής, 4 εξαρτήµατα 
χτένας (3 / 6 / 9 / 12 mm),  
Φορτιστής

Κουρευτική Μηχανή

SHP 8900BK 
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Μια σύγχρονη κουρευτική µηχανή για τις τρίχες σε µούσι 
και µύτη που χρησιµοποιείται µε µεγάλη ευκολία χάρη στα 
8 εξαρτήµατα (3-25 mm) και τη λεπίδα 46 mm. Η σκληρή 
πλαστική θήκη διευκολύνει τη µεταφορά εκτός σπιτιού.

 Η γρήγορη φόρτιση σε 2 µόλις ώρες, παρέχει αυτονοµία έως και  
1 ώρα λειτουργίας µε µπαταρία. Με την τεχνολογία Direct Drive,  
η συσκευή µπορεί να τροφοδοτείται από πρίζα είτε απευθείας είτε 
στη διάρκεια της φόρτισης, χωρίς να απαιτείται πλήρης φόρτιση 
της µπαταρίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Με την τεχνολογία ταχείας φόρτισης έχετε πλήρως φορτισµένη 

µπαταρία σε µόλις 2 ώρες
• 8 εναλλάξιµα εξαρτήµατα µήκους (3 / 6 / 9.5 / 13 / 16 / 19 / 22 /  

25 mm) και επιλογή για τριµάρισµα χωρίς το εξάρτηµα χτένας
• Επαγγελµατικές λεπίδες τιτανίου (πλάτος 46 mm)
• Εξαιρετικά αθόρυβο επαγγελµατικό µοτέρ υψηλής ταχύτητας
• Αυτονοµία µπαταρίας 2 ώρες
• Εργονοµική επιχρωµιωµένη λαβή που δεν γλιστράει
• Γραφική ένδειξη µήκους τριµαρίσµατος
• Ένδειξη φόρτισης LED ενσωµατωµένης µπαταρίας 2200 mAh Li-Ion
• Πλαστική θήκη για εύκολη µεταφορά και αποθήκευση

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Βούρτσα καθαρισµού, Λάδι, Χτένα, Εξάρτηµα µήκους 
τριµαρίσµατος 3 mm / 6 mm, 9,5 mm / 13 mm / 16 mm / 19 mm 
/ 22 mm / 25 mm, Φορτιστής, Θήκη µεταφοράς

Κουρευτική Μηχανή

SHP 8400BK 
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Επαγγελµατικό σετ πολλαπλής περιποίησης µε 12 εναλλάξιµα εξαρτήµατα για 
τις τρίχες σε µαλλιά, µούσι και µύτη.

Με εξαρτήµατα για διάφορα µήκη, µπορεί να κόψει µαλλιά  
σε µήκος 3 έως 12 mm, µούσι σε µήκος 4 έως 8 mm,  
να διαµορφώσει περίγραµµα και να ευθυγραµµίσει. 
Η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης παρέχει πλήρη  
φόρτιση σε µόλις δύο ώρες και η ενσωµατωµένη  
µπαταρία 600 mAh Li-Ion παρέχει 60 λεπτά λειτουργίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 12 εναλλάξιµα εξαρτήµατα
•  Εξαιρετικά αθόρυβο µοτέρ υψηλής ταχύτητας
•  Τεχνολογία ταχείας φόρτισης που επιτυγχάνει 

πλήρη φόρτιση σε µόλις 2 ώρες
•  Επαγγελµατικές λεπίδες τιτανίου  

(πλάτος 9/ 30 / 39 mm)
•  Αυτονοµία έως και 60 λεπτά
•  Τεχνολογία Direct Drive
•  Eργονοµική επιχρωµιωµένη λαβή που δεν γλιστράει
•  Επιλογή τριµαρίσµατος χωρίς το εξάρτηµα χτένας
•  Γραφική ένδειξη ύψους τριµαρίσµατος
•  Ένδειξη φόρτισης LED

Κουρευτική Μηχανή

SHP 7411BK
Το σετ πολλαπλής περιποίησης µε 12 εναλλάξιµα εξαρτήµατα σας επιτρέπει 
να φροντίζετε όλο το σώµα, καθώς µπορεί να φροντίσει τις τρίχες σε µύτη 
και σώµα, τριµάρισµα γενειάδας, σχηµατισµό περιγράµµατος, ευθυγράµµιση 
ακριβείας και κούρεµα µαλλιών από 3 έως 12 mm.

Η συσκευή λειτουργεί µε καλώδιο ή µπαταρία. Η φόρτιση γίνεται µε καλώδιο micro USB και 
άρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλο τον κόσµο. Έχει αυτονοµία 2 ώρες όταν τροφοδοτείται 
από µπαταρία 600 mAh Li-Ion, η οποία φορτίζει πλήρως σε 2 ώρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 12 εναλλάξιµα εξαρτήµατα
• Φόρτιση µε micro USB
• Εξαιρετικά αθόρυβο επαγγελµατικό µοτέρ 

υψηλής ταχύτητας
• Τεχνολογία ταχείας φόρτισης που επιτυγχάνει 

πλήρη φόρτιση σε µόλις 2 ώρες
• Πηγή τροφοδοσίας καλώδιο/µπαταρία
• Εργονοµική λαβή που δεν γλιστράει
• Μπαταρία που διαρκεί 2 ώρες
• Λεπίδες τιτανίου (πλάτους 6 / 26 / 34mm)
• Επιλογή τριµαρίσµατος χωρίς το εξάρτηµα 

χτένας
• Γραφική ένδειξη µήκους κουρέµατος
• Ένδειξη φόρτισης LED

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πρακτική βάση, Χτένα, Τρίµµερ για περιποίηση µύτης, 
Ξυριστική µηχανή σώµατος, Ξυριστική µηχανή προσώπου, 
Τρίµµερ για σχέδια, Τρίµµερ για κανονικά µαλλιά, Τρίµµερ 
για µακριά µαλλιά, Τρίµµερ µαλλιών 3mm / 6mm / 9mm 
/ 12mm, Εξάρτηµα ρύθµισης µήκους τριχών προσώπου, 
Εξάρτηµα ρύθµισης µήκους τριχών σώµατος, Λάδι

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πρακτική βάση φόρτισης, Εξάρτηµα αφαίρεσης τριχών 
µύτης, Εξάρτηµα τριµαρίσµατος για µούσι, Εξάρτηµα 
περιποίησης περιγράµµατος, Εξάρτηµα για κανονικά 
µαλλιά, Εξάρτηµα για µακριά µαλλιά, Εξάρτηµα 
κουρευτικής µαλλιών 3 mm / 6 mm / 9 mm / 12 mm, 
Εξάρτηµα για µούσι 4 mm, 6 mm, 8 mm, Λάδι, Βούρτσα 
καθαρισµού, Πλαστική θήκη για εύκολη µεταφορά και 
αποθήκευση

Κουρευτική Μηχανή

SHP 8305BK 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Λεπίδες τιτανίου και έξι εναλλάξιµα 

εξαρτήµατα
• Κινητήρας υψηλής ταχύτητας που 

τροφοδοτείται από πρίζα/µπαταρία
• Επιλογή τριµαρίσµατος χωρίς το εξάρτηµα 

χτένας
• Γραφική ένδειξη µήκους κουρέµατος
• Ενσωµατωµένη µπαταρία Ni-Mh ποµε πλήρη 

φόρτιση σε 8 ώρες και αυτονοµία 45 λεπτών
• Ένδειξη φόρτισης LED
• Εργονοµική λαβή που δεν γλιστράει
• Πλάτος λεπίδας 41 / 32mm
• ∆ιακόπτης ON/OFF

Κουρευτική Μηχανή

SHP 7201SL
Χρησµοποιήστε αυτό το σετ κουρευτικής µηχανής µε 7 εξαρτήµατα για να 
κόψετε και να τριµάρετε µε ακρίβεια τις τρίχες σε µύτη, µούσι και µαλλιά  
και να πετύχετε το στιλ που θέλετε χωρίς συµβιβασµούς.

Η συσκευή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για έως και 45 λεπτά και τροφοδοτείται από 
µπαταρία που φορτίζει σε 8 ώρες. Για να διασφαλιστεί µέγιστη δυνατή αντοχή, η συσκευή 
πληροί τις προδιαγραφές βαθµονόµησης προστασίας IPX 5, αποδεικνύοντας την αντοχή σε 
σκόνη και νερό. Η χωρητικότητα µπαταρίας  
Ni-MH είναι 2x 600 mAh.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 7 εναλλάξιµα εξαρτήµατα
•  Λεπίδες τιτανίου
•  Πλήρης φόρτιση σε 8 ώρες
•  Μοτέρ υψηλής ταχύτητας
•  Πηγή τροφοδοσίας καλώδιο/µπαταρία
•  Εργονοµική λαβή που δεν γλιστράει
•  Μπαταρία που διαρκεί 45 λεπτά
•  Πλάτος λεπίδας 41 / 32 / 20 mm
•  Επιλογή τριµαρίσµατος χωρίς το εξάρτηµα 

χτένας
•  Γραφική ένδειξη µήκους κουρέµατος
•  Ένδειξη φόρτισης LED

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πρακτική βάση, Τρίµµερ για µύτη, 
Ξυριστική µηχανή προσώπου, Τρίµµερ 
για κανονικά µαλλιά, Τρίµµερ για σχέδια, 
Τρίµµερ για µακριά µαλλιά, Εξάρτηµα 
ρύθµισης µήκους τριχών προσώπου, 
Εξάρτηµα ρύθµισης µήκους τριχών 
σώµατος

Κουρευτική Μηχανή

SHP 6201RD
Απολαύστε την περιποίησή σας µε αυτή την κουρετική µηχανή πολλαπλών 
χρήσεων, που λειτουργεί µε κινητήρα υψηλής ταχύτητας, χρησιµοποιεί έξι 
εναλλάξιµα εξαρτήµατα και λεπίδες τιτανίου για εξαιρετικά αποτελέσµατα στο 
styling των µαλλιών και στο τριµάρισµα σε πρόσωπο, σώµα και µύτη.

Η εργονοµική λαβή δεν γλιστράει, παρέχοντάς σας σταθερό κράτηµα για βέλτιστα 
αποτελέσµατα. Η συσκευή φορτίζεται πλήρως σε 8 ώρες µε αυτονοµία 45 λεπτά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τρίµµερ για περιποίηση µύτης, Ξυριστική 
µηχανή προσώπου, Τρίµµερ για κανονικά 
µαλλιά, Τρίµερ για µακριά µαλλιά, Εξάρτηµα 
ρύθµισης µήκους τριχών προσώπου,  
Εξάρτηµα ρύθµισης µήκουςτριχών σώµατος 
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SHP 4502BLSHP 4501BK

Κουρευτική Μηχανή

SHP 
Ανξάρτητα εάν τροφοδοτείται από καλώδιο ή µπαταρία, αυτές οι κουρευτικές 
µηχανές προσφέρουν περιποίηση ακριβείας χάρη στην εργονοµική λαβή που 
δεν γλιστράει. 

Το τριµάρισµα γίνεται µε ή χωρίς δύο εξαρτήµατα χτένας µε το µοναδικό σύστηµα Lock-Up 
και µε το µήκος κουρέµατος να απεικονίζεται γραφικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πηγή τροφοδοσίας καλώδιο/µπαταρία
• Αποσπώµενο εξάρτηµα ρύθµισης µήκους για εύκολο καθάρισµα
• Εργονοµική λαβή που δεν γλιστράει
• Μπαταρία που διαρκεί 40 λεπτά, ένδειξη φόρτισης LED
• Πλάτος λεπίδας 39 mm
• Επιλογή τριµαρίσµατος χωρίς το εξάρτηµα χτένας
• 2 εξαρτήµατα χτένας µε το µοναδικό σύστηµα Lock-Up  

(κοντό εξάρτηµα µε µήκη 3, 9, 15 και 24mm και  
µακρύ εξάρτηµα µε µήκη 14, 20, 26 και 35mm)

• Γραφική ένδειξη µήκους κουρέµατος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πρακτική βάση, φορτιστής / µετασχηµατιστής 
ρεύµατος, 2 εξαρτήµατα χτένας, βούρτσα 
καθαρισµού

Κουρευτική Μηχανή

SHP 4302RD
Ο εξαιρετικά αθόρυβος κινητήρας υψηλής ταχύτητας και τα 
αποσπώµενα για εύκολο καθάρισµα εξαρτήµατα ρύθµισης µήκους, 
κάνουν αυτή την κουρευτική µηχανή εξαιρετικά εύχρηστη.  
Το εξάρτηµα ρύθµισης ορίζει το µήκος κουρέµατος  
από 1 έως 8 mm.

Η περιποίηση µπορεί να γίνει µε ή χωρίς το εξάρτηµα χτένας  
ενώ το µήκος κουρέµατος εµφανίζεται γραφικά. Η συσκευή  
λειτουργεί µε καλώδιο ή µπαταρία (50 λεπτά αυτονοµία).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Φορτιστής/μετασχηµατιστής ρεύµατος, 
βούρτσα καθαρισµού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πρίζα ή µπαταρία για να καλύπτει κάθε τόπο  

ή κατάσταση χρήσης
• Εργονοµική λαβή που δεν γλιστράει
• Χρόνος λειτουργίας µπαταρίας 50 λεπτά
• Επιλογή τριµαρίσµατος χωρίς το εξάρτηµα χτένας
• Εξάρτηµα ρύθµισης µήκους κουρέµατος  

από 1 έως 8 mm µε γραφική ένδειξη
• Ενσωµατωµένη µπαταρία Nimh µε ένδειξη φόρτισης LED

Α∆ΙΑΒΡΟΧΗ Ρυθµιστής 
ΜΗΚΟΥΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αθόρυβο, υψηλής ταχύτητας µοτέρ για τέλεια 

αποτελέσµατα
• Τεχνολογία Direct Drive για ελευθερία χρήσης 

και φόρτισης
• Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
• Απαλή, άνετη ρύθµιση µήκους µε έναν 

περιστροφικό επιλογέα
• Κούρεµα χωρίς προσαρτηµένο εξάρτηµα  

0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
• 1 εξάρτηµα χτένας 10 mm
• 10 διαφορετικά µήκη προς επιλογή
• Εργονοµική λαβή για σίγουρο κράτηµα
• Έως 1 ώρα λειτουργία µε τη µπαταρία
• Πλήρης φόρτιση σε 2 ώρες

Κουρευτική Μηχανή

SHP 3301BL
Ο χρόνος λειτουργίας 50 λεπτών και οι λεπίδες πλάτους 25mm σας 
δίνουν την ευκαιρία να πετύχετε µία εντυπωσιακή εµφάνιση.

Ο εξαιρετικά αθόρυβος κινητήρας, η εργονοµική λαβή που δεν γλιστράει, το 
αποσπώµενο εξάρτηµα µήκους για εύκολο καθάρισµα και η ένδειξη φόρτισης 
LED κάνουν τη συσκευή αυτή πολύ εύχρηστη και πρακτική.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πηγή τροφοδοσίας πρίζα/µπαταρία για να καλύπτει κάθε τόπο ή κατάσταση
• Εξαιρετικά αθόρυβος κινητήρας υψηλής ταχύτητας για ευχάριστη εµπειρία
• Εργονοµική λαβή που δεν γλιστράει
• Μπαταρία που διαρκεί 50 λεπτά
• Πλάτος λεπίδας 25 mm, επιλογή τριµαρίσµατος χωρίς το εξάρτηµα χτένας
• Γραφική ένδειξη µήκους κουρέµατος για εύκολο έλεγχο
• Ρύθµιση µήκους κουρέµατος από 1 έως 8 mm µε γραφική ένδειξη
• IΕνσωµατωµένη µπαταρία Nimh µε ένδειξη φόρτισης LED

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Φορτιστής/µετασχηµατιστής 
ρεύµατος, βούρτσα καθαρισµού

Κινούµενη από ένα υψηλής ταχύτητας  µοτέρ, το SHP 3500BL προσφέρει 
απαράµιλλα αποτελέσµατα. Ανεξάρτητα εάν στυλιζάρετε το µαλλί σας µε 
ή χωρίς προσαρτηµένο εξάρετηµα, οι λεπίδες του από ανοξείδωτο ατσάλι 
εγγυώνται ένα τέλειο αποτέλεσµα.

Το µήκος µπορεί να ρυθµιστεί εύκολα µε τον περιστροφικό επιλογέα και να συνδυαστεί 
µε το εξάρτηµα χτένας, καθώς υπάρχουν 20 διαφορετικά µήκη για να επιλέξετε.  
Η εργονοµική λαβή διασφαλίζει σίγουρο, σταθερό κράτηµα.

Κουρευτική Μηχανή

SHP 3500BL 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Βούρτσα καθαρισµού, Λάδι για τη 
µονάδα κοπής, 1 εξάρτηµα χτένας 
(10 mm), καλώδιο φόρτισης USB
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Κουρευτική Μηχανή

SHP 320SL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ανοξείδωτο ατσάλι που προφυλάσσει τις λεπίδες από σκουριά
• Styling µε 4 εξαρτήµατα χτένας (3, 6, 9 και 12 mm) ή και χωρίς αυτά
• Μοχλός ρύθµισης µήκους τριµαρίσµατος για κούρεµα χωρίς εξάρτηµα
• Εργονοµικά σχεδιασµένη λαβή και θηλιά κρεµάσµατος για εύκολη χρήση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 4 εξαρτήµατα χτένας (3, 6, 9 και 12 mm) ή χωρίς χτένα για το επιθυµητό 

αποτέλεσµα
• Μοχλός ρύθµισης µήκους τριµαρίσµατος όταν δεν χρησιµοποιείται 

εξάρτηµα
• Εργονοµικά σχεδιασµένη λαβή για σίγουρο κράτηµα
• Θηλιά κρεµάσµατος για να είναι η συσκευή έτοιµη για χρήση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τριµάρισµα σε µύτη, αυτιά και φαβορίτες µε 2 εναλλάξιµες  κεφαλές
• Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αντοχή
• Πλενόµενες κεφαλές κουρέµατος για µέγιστη υγιεινή
• IΕνσωµατωµένη φωτιζόµενη λαστιχένια επιφάνεια για άνετη χρήση

Η ασυµβίβαστη ποιότητα των λεπίδων από ανοξείδωτο ατσάλι 
προφυλάσσει από κάθε ίχνος σκουριάς.

Τα 4 εξαρτήµατα χτένας σε διάφορα µεγέθη (3, 6, 9 and 12 mm) και το τριµάρισµα 
χωρίς χτένα είναι ιδανικά για διάφορα είδη περιποίησης. Το µήκος τριµαρίσµατος 
µπορεί να ρυθµιστεί ακόµη και σε χρήση χωρίς τα εξαρτήµατα, ενώ η εργονοµικά 
σχεδιασµένη λαβή εγγυάται ένα πιο σταθερό κράτηµα για κούρεµα ακριβείας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
4 εξαρτήµατα χτένας, κάλυµµα 
µονάδας κουρέµατος, χτένα, 
ψαλίδι, βούρτσα καθαρισµού, λάδι

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πρακτική βάση, βούρτσα καθαρισµού, αλκαλική µπαταρία 1x AA

Κουρευτική Μηχανή

SHP 211SL

Τρίµµερ για µύτη και αυτιά

SNC 101BL

Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα 4 εξαρτήµατα χτένας  
(3, 6, 9 και 12 mm) ή χρησιµοποιήστε τη συσκευή χωρίς  
τη χτένα για το επιθυµητό αποτέλεσµα.

Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι δεν σκουριάζει ποτέ και η εργονοµικά 
σχεδιασµένη λαβή κάνει την περιποίηση µια απολαυστική εµπειρία.  
Η θηλιά κρεµάσµατος κρατάει τη συσκευή ακριβώς εκεί που τη χρειάζεστε.

Τριµάρετε τις τρίχες σε µύτη, αυτιά και φαβορίτες µε απαράµιλλη 
ακρίβεια και µε την ευκολία που σας προσφέρουν οι δύο 
εναλλάξιµες κεφαλές.

Οι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι προσφέρουν εξαιρετική προστασία από τη 
σκουριά, ενώ οι πλενόµενες κεφαλές κοπής καθαρίζονται πολύ εύκολα.  

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
4 εξαρτήµατα χτένας, κάλυµµα 
µονάδας κουρέµατος, χτένα, 
ψαλίδι, βούρτσα καθαρισµού, λάδι
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ΕΝΑ ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ  

ΑΠΑΛΟ 
ΞΥΡΙΣΜΑ  

ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ
ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ
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ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ

Απαλό ξύρισµα χωρίς ίχνος ερεθισµού: έτσι ακριβώς 
λειτουργούν οι ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές 
SENCOR. Απολαύστε την άνεση της τεχνολογίας 
4D µε ταλαντευόµενες κεφαλές ξυρίσµατος, που 
προσαρµόζονται τέλεια σε όλα τα περιγράµµατα 
προσώπου και προσφέρουν άψογο ξύρισµα, 
απίστευτα απαλό για την επιδερµίδα σας.  Για 
να µπορείτε να κινείστε ελεύθερα, η ξυριστική 
µηχανή λειτουργεί και ασύρµατα µε ενσωµατωµένη 
επαναφορτι-ζόµενη µπαταρία. Οι σύγχρονες 
µπαταρίες φορτίζουν γρήγορα και µπορούν να 
διαρκέσουν για έως και έναν 

Η συσκευή ενσωµατώνει ένα εξαιρετικά αθόρυβο, υψηλής 
ταχύτητας µοτέρ µε µιδαµινή τριβή που της παρέχει  επαρκή 
ισχύ για ένα τέλειο ξύρισµα. Η άνεσή σας διασφαλίζεται από την 
εργονοµικά σχεδιασµένη λαβή, που ταιριάζει απόλυτα στο χέρι, 
και από την ανθεκτική στο νερό

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 4D  
SΗ SENCOR γνωρίζει πόσο σηµαντικό είναι 
να παραµένει το δέρµα σας χωρίς ερεθισµούς 
µετά το ξύρισµα. Με την τεχνολογία 4D µε τις 
ταλαντευόµενες ξυριστικές κεφαλές, οι µηχανές 
της SENCOR προσαρμόζονται πλήρως στο 
περίγραµµα του προσώπου και εγγυώνται άψογο 
και απαλό ξύρισµα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
SENCOR
• Τεχνολογία 4D για τέλεια 

αποτελέσµατα χωρίς ίχνος ερεθισµού
•  Γρήγορη φόρτιση για έως και έναν 

µήνα καθηµερινής χρήσης
•  Εξαιρετικά αθόρυβος κινητήρας 

υψηλής ταχύτητας για µια 
απολαυστική εµπειρία µε ελάχιστη 
τριβή

•  Ενσωµατωµένη µπαταρία Li-Ion µε 
ένδειξη φόρτισης LED
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ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ κεφαλή

Τρίµερ µε  
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αθόρυβο, υψηλής ταχύτητας µοτέρ για τέλεια αποτελέσµατα
• Τεχνολογία Direct Drive  για ελευθερία χρήσης και φόρτισης
• Μοναδική αυτοκαθαριζόµενη κεφαλή
•  Κατάλληλη για στεγνό ξύρισµα
•  Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
• Τρίµµερ µε επίστρωση τιτανίου
• Εργονοµική λαβή για σίγουρο κράτηµα
• Ασφαλές ξέπλυµα µε νερό
• Οθόνη LED µε κατάσταση µπαταρίας
• Έως 3 ώρες λειτουργίας µε µπαταρία
• Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης, πλήρως 

φορτισµένη σε 3,5 ώρες
• Κλείδωµα ασφαλείας που αποτρέπει  

την τυχαία ενεργοποίηση

Η µοναδική αυτοκαθαριζόµενη κεφαλή και οι λεπίδες από 
ανοξείδωτο ατσάλι είναι µόνον µερικά από τα πολλά χαρακτηριστικά 
που προσφέρει η SMS 7000BK. Η τεχνολογία Direct Drive σας 
επιτρέπει να δηµιουργήσετε το στιλ σας και να φορτίσετε οποιαδή-
ποτε στιγµή επιθυµείτε, ενώ το αθόρυβο, υψηλής ταχύτητας µοτέρ 
κάνει το ξύρισµα µία απολαυστική εµπειρία. 

Αυτή η ηλεκτρική ξυριστική µηχανή είναι σχεδιασµένη για στεγνό ξύρισµα αλλά 
µπορείτε να την ξεπλύνετε εύκολα. Μετά από τη γρήγορη φόρτιση (πλήρως 
φορτισµένη σε 3,5 ώρες) είναι έτοιµη να σας προσφέρει έως και 3 ώρες 
λειτουργίας µε µπαταρία.

Ηλεκτρική Ξυριστική Μηχανή

SMS 7000BK

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Βούρτσα καθαρισµού
• Τρίµµερ
• Καλώδιο φόρτισης USB
• Προσαρµογέας φόρτισης USB
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΙ∆ΕΣ  
µε µεγάλη  

ανθεκτικότητα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ταλαντευόµενες 
ξυριστικές  
κεφαλές 

Η τεχνολογία 
4D εγγυάται 

την ταλάντωση 
των λεπίδων 

ξυρίσµατος σε 
4 ανεξάρτητες 

κατευθύνσεις

ΟΛΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ  
είναι ανθεκτική 
στο νερό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τεχνολογία 4D για τέλεια προσαρµογή στο πρόσωπό σας
• Λεπίδες ξυρίσµατος µε παρατεταµένη διάρκεια ζωής
• Εξαιρετικά αθόρυβος κινητήρας υψηλής ταχύτητας
• Ενσωµατωµένη µπαταρία Li-Ion (500 mAh)
• Ένδειξη φόρτισης LED
• Χρόνος φόρτισης 2 ώρες
• Ασύρµατη λειτουργία
• ∆ιαθέσιµη σε 3 χρώµατα

Τέλειο ξύρισµα χωρίς ερεθισµούς και κοψίµατα 
χάρη στις τρεις ανεξάρτητες περιστρεφόµενες 
ξυριστικές κεφαλές που κινούνται σε τέσσερις 
κατευθύνσεις χάρη στην τεχνολογία 4D, 
ακολουθώντας πλήρως το περίγραµµα του 
προσώπου. Τα ξυράφια στην επάνω σειρά είναι 
ανθεκτικά στο νερό.

Η ξυριστική µηχανή είναι εφοδιασµένη µε µία µπαταρία 
υψηλής ποιότητας που διαρκεί έως και 1 µήνα  
(1-2 λεπτά καθηµερινής χρήσης) όταν είναι πλήρως 
φορτισµένη.

Περιλαµβάνεται εξάρτηµα για τριµάρισµα ακριβείας σε 
φαβορίτες και µουστάκι µαζί µε βούρτσα καθαρισµού 
και θήκη µεταφοράς

Ηλεκτρική Ξυριστική Μηχανή

SMS 5011SL
SMS 5012GRSMS SMS 5013RD
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ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ & ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ



Εύχρηστη ηλεκτρική ξυριστική µηχανή που 
διατίθεται σε 2 χρώµατα, µε 3 ανεξάρτητες 
περιστρεφόµενες κεφαλές που ακολουθούν 
το σχήµα του προσώπου σας. Οι λεπίδες 
ξυρίσµατος είναι ανθεκτικές και έχουν µεγάλη 
διάρκεια ζωής.

Η ασύρµατη λειτουργία διευκολύνει τον χειρισµό,  
ενώ η ένδειξη LED σας προειδοποιεί  
για χαµηλή µπαταρία.

Κλασσική ηλεκτρική ξυριστική µηχανή για γρήγορο 
και εύκολο ξύρισµα χωρίς ερεθισµούς.

Οι δύο ανεξάρτητα κινούµενες κεφαλές ξυρίσµατος 
διαθέτουν αυτοακονιζόµενες λεπίδες µε µεγάλη διάρκεια 
ζωής. Η συσκευή προσφέρει και λειτουργία χωρίς καλώδιο 
µε την ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία, ενώ 
η πρακτική ένδειξη LED σας προειδοποιεί πότε χρειάζεται 
φόρτιση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τρεις ανταλλάξιµες 

περιστρεφόµενες κεφαλές 
ξυρίσµατος

• Ασύρµατη λειτουργία, 
τροφοδοτούµενη από 
ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη 
µπαταρία Ασφάλεια για ακούσια

• θέση σε λειτουργία 
• Ενσωµατωµένη µπαταρία NiMH  

(600 mAh)
• Αυτονοµία: 75 λεπτά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ∆ύο ανεξάρτητα περιστρεφόµενες 

κεφαλές
• Αυτοακονιζόµενες λεπίδες µε µεγάλη 

διάρκεια ζωής
• Εργονοµικός σχεδιασµός που ταιριάζει 

απόλυτα στο χέρι σας
• Απαλό ξύρισµα µε ελάχιστη τριβή
• Αυτονοµία 45 λεπτών

SMS 4011BL SMS 4013RD

SMS 2001BK SMS 2002RD

Ηλεκτρική Ξυριστική Μηχανή

SMS 4013RD

Ηλεκτρική Ξυριστική Μηχανή

SMS 2001BK

ΤΡΙΜΕΡ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ



ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ 
ΥΓΙΕΙΝΗ
Όταν µιλάµε για στοµατική υγιεινή, 
στοχεύουµε τόσο στην υγεία όσο και στην 
οµορφιά. Οι προηγµένες τεχνολογίες µας 
προάγουν υγιή δόντια και ούλα, αποτρέπουν 
τις στοµατικές παθήσεις και καταπολεµούν 
τη δυσάρεστη αναπνοή. Απολαύστε όλα 
αυτά που σας προσφέρουν οι σύγχρονες 
ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες και οι 
ηλεκτρικοί εκτοξευτές νερού της SENCOR 
και αποκτήστε ένα ακαταµάχητα λαµπερό 
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ΕΠΕΙ∆Η ΜΟΝΟ 
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΣ
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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΙΕΙΝΗ



ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SONIC

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 
SONIC ΤΗΣ SENCOR
• Συχνότητα έως και 48.000 

ταλαντώσεων ανά λεπτό για τέλειο 
αποτέλεσµα καθαρισµού

•  Προκαθορισµένα προγράµµατα που 
καλύπτουν κάθε χρήστη

•  Τεχνολογία Quadpacer για πιο 
προσεκτικό βούρτσισµα

•  Φροντίδα υγείας χωρίς 
συµβιβασµούς µε αποστειρωτή UV 
στη θήκη επαναφόρτισης

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
Κανένα χέρι δεν µπορεί να είναι τόσο 
αποτελεσµατικό όσο η ηλεκτρική 
οδοντόβουρτσα της SENCOR. Με 
ρυθµό έως και 48 000 ταλαντώσεων 
ανά λεπτό, προσφέρει εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα καθαρισµού σε δόντια 
και ούλα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
TΟ∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SONIC
Πίσω από τα µοναδικά αποτελέσµατα που προσφέρουν 
οι ηλεκτρικές µας οδοντόβουρτσες, κρύβεται 
η αξεπέραστη συχνότητα των έως και 48.000 
ταλαντώσεων ανά λεπτό. Σε σύγκριση µε µια συµβατική 
οδοντόβουρτσα, η πλάκα αφαιρείται πιο εύκολα και τα 
ούλα απολαµβάνουν τη µέγιστη φροντίδα.  
Η µοναδική τεχνολογία Quadpacer χωρίζει τη 
διαδικασία σε τέσσερα στάδια για άψογο καθαρισµό, 
ενώ τα διαφορετικά προκαθορισµένα προγράµµατα 
έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν κάθε χρήστη.

Ένας αποστειρωτής UV στη θήκη επαναφόρτισης, ο οποίος όλα 
τα µικρόβια και βατήρια, παρέχει απαράµιλη φροντίδα υγιεινής. 
Για µεγαλύτερη άνεση, οι ηλεκτρικές µας οδοντόβουρτσες 
είναι εφοδιασµένες µε πρακτική βάση φόρτισης µε ένδειξη 
µπαταρίας LED. Μετά από πλήρη φόρτιση, είναι έτοιµες να 
πεοσφέρουν αξεπέραστα αποτελέσµατα για έως και 45 ηµέρες. 
Φυσικά, όλα τα µοντέλα είναι  αδιάβροχα και έχουν χαµηλή 
κατανάλωση ενέργειας.
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ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Συχνότητα: έως και 48.000 ταλαντώσεις ανά 

λεπτό
• 5 προκαθορισµένα προγράµµατα
• Τεχνολογία Quadpacer: χωρίζει τον 

καθαρισµό σε 4 στάδια
• Βάση φόρτισης µε αποστειρωτή UV
• ∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας έως και 45 ηµέρες 

χάρη στη χαµηλή κατανάλωση ενέργειας
• Προστασία από τη βύθιση σε νερό
• 2 κεφαλές καθαρισµού

Αυτό το κορυφαίο µοτνέλο 
οδοντόβουρτσας τεχνολογίας sonic 
της SENCOR µε τον µοντέρνο σχεδιασµό 
εγγυάται τέλεια καθαρά δόντια και ούλα 
καθώς και µέγιστη άνεση χρήσης.

Σε σύγκριση µε µια συµβατική οδοντόβουρτσα, το βούρτσισµα των 
δοντιών µε µια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα τεχνολογίας sonic είναι πιο 
αποτελεσµατικό στην αφαίρεση της πλάκας και προσφέρει απαλότερη 
περιποίηση των ούλων. Η ειδική θήκη όχι µόνο επαναφορτίζει την 
οδοντόβουρτσά σας αλλά µε τον αποστειρωτή UV που διαθέτει, 
εξουδετερώνει τυχόν µικρόβια και βακτήρια.

Ηλεκτρική Οδοντόβουρτσα

SOC 3311BK
SOC 3311BK SOC 3312WH
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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΙΕΙΝΗ



Μια οδοντόβουρτσα σχεδιασµένη 
µε στιλ για ένα σύγχρονο µπάνιο 
και έναν σύγχρονο χρήστη.

Ένας από τους πέντε βασικούς 
τρόπους λειτουργίας προσφέρει τη 
µέγιστη δυνατή παλµική ταχύτητα. 
Το µοντέλο αυτό προσφέρει όλα τα 
χαρακτηριστικά των µοντέλων 3312 και 
3311 και επιπλέον ένα πολυτελές ασηµί 
χρώµα.

Ηλεκτρική Οδοντόβουρτσα

SOC 3210SL

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ UV5 ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



SOC 2200SL SOC 2201RS SOC 2202TQ

Τα πέντε προγράµµατα καθαρισµού και 
ανάπλασης προσφέρουν ένα µεγάλο εύρος 
στοµατικής υγιεινής.Με ένα και µόνο κουµπί 
για την ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και 
εναλλαγή προγραµµάτων.  Η φωτεινή ένδειξη 
σάς ενηµερώνει ποιό πρόγραµµα συχνότητας 
και έντασης έχετε επιλέξει.

Οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σειράς 2 µε 
τεχνολογία sonic διατίθενται σε µοντέρνα χρώµατα 
και περιλαµβάνουν θήκη µεταφοράς και φόρτισης.

Ηλεκτρική Οδοντόβουρτσα

SOC 2200SL
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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΙΕΙΝΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Συχνότητα: έως και 45.000 ταλαντώσεις ενά λεπτό
• 5 τρόποι καθαρισµού
• Φροντίζει την υγεία των ούλων σας µε ειδικές δονήσεις
•  Τεχνολογία Quadpacer
• Θήκη φόρτισης για ταξίδι
• Προστασία από τη βύθιση σε νερό
• Βάση φόρτισης
• 2 κεφαλές καθαρισµού

5 ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
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ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



SOC 1100SL SOC 1101RD SOC 1102TQ

Με απλό σχεδιασµό σε τρία παστέλ χρώµατα: κόκκινο, 
µπλε και γκρι—αυτές είναι οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες 
τεχνολογίας sonic της βασικής σειράς 1 της SENCOR. 
Με το πάτηµα ενός κουµπιού, οι οδοντόβουρτσες αυτές 
προσφέρουν έως και 10 προγράµµατα συχνότητας και 
έντασης. Η υψηλότερη συχνότητα είναι 41.000 ταλαντώσεις 
ανά λεπτό.

Η εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση ενέργειας εγγυάται διάρκεια ζωής 
της µπαταρίας έως και 45 ηµέρες µε συστηµατική καθηµερινή χρήση. 
Η εργονοµική λαβή την κάνει άνετη στη χρήση και είναι ιδανική για 
µεγαλύτερα παιδιά µε µόνιµα δόντια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Συχνότητα: 41.000 ταλαντώσεις ανά λεπτό
•  1 σώµα οδοντόβουρτσας
•  2 βασικές κεφαλές
•  1 βάση φόρτισης
•  1 θήκη µεταφοράς

Ηλεκτρική Οδοντόβουρτσα

SOC 1101RD

EΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΙΕΙΝΗ



Οι ανταλλακτικές κεφαλές 
διαθέτουν πίσω πλευρά από 
σιλικόνη για τον καθαρισµό της 
γλώσσας, ενώ µπροστά είναι 
εφοδιασµένες µε ειδικές τρίχες 
που υποδεικνύουν πότε πρέπει 
να αντικατασταθεί η κεφαλή.

SOX 001, 002, 003, 004
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ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



SOC 0910BL SOC 0911RS SOC 0912GR

Αφήστε τα παιδιά σας να απολαύσουν τα οφέλη 
µιας ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας τεχνολογίας sonic 
που προσφέρει αξεπέραστα αποτελέσµατα υγιεινής.

Με ταχύτητα βουρτσίσµατος έως και 26.000 ταλαντώσεων 
ανά λεπτό, τα δύο προκαθορισµένα προγράµµατα καθαρισµού 
και ανάπλασης αφαιρούν την πλάκα σε πολύ µεγαλύτερο 
βαθµό από τις κοινές οδοντόβουρτσες.

Ο έξυπνος χρονοµετρητής – τεχνολογία Quadpacer 
– χωρίζει το βούρτσισµα των δοντιών σε 4 στάδια για 
καλύτερα αποτελέσµατα. Η ένδειξη LED ενηµερώνει για το 
επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας ενώ  η εξαιρετικά χαµηλή 
κατανάλωση ενέργειας χαρίζει στη µπαταρία διάρκεια ζωής 
έως και 15 ηµερών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τεχνολογία Quadpacer που χωρίζει τη διαδικασία 

σε 4 στάδια για καλύτερα αποτελέσµατα 
καθαρισµού

• Εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση ενέργειας:  
η µπαταρία κρατά έως και 15 ηµέρες

• Eργονοµικά σχεδιασµένη λαβή για άνετη χρήση
• Αδιάβροχη προστασία IPX7
• Ανταλλακτικές κεφαλές οδοντόβουρτσας
• Παγκόσµια συµβατότητα µε 100-240 V που επιτρέπει 

τη φόρτισή σε ολόκληρο τον κόσµο
• IΠεριλαµβάνονται: 1 οδοντόβουρτσα, 2 βασικές 

κεφαλές, 1 βάση φόρτισης

Παιδικές Οδοντόβουρτσες

SOC 0910BL
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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΙΕΙΝΗ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QUADPACER  
για προσεκτικό βούρτσισµα 

δοντιών

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΗ 
ΛΑΒΗ

Οι ανταλλακτικές κεφαλές 
διαθέτουν πίσω πλευρά από σιλικόνη 
για τον καθαρισµό της γλώσσας και 
µία εµπρός πλευρά µε ειδικές τρίχες 
που υποδεικνύουν πότε πρέπει να 
αντικατασταθεί η κεφαλή.

SOX 012, 013, 014
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ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



ΝΙΩΣΤΕ 
ΤΗ ΡΟΗ  

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  
Ο∆ΟΝΤΙΚΗΣ  

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
68

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΝΕΡΟΥ 
ΤΗΣ SENCOR
• Αποµακρύνει αποτελεσµατικά τα 

βακτήρια, τα σωματίδια τροφών και την 
πλάκα από τις µεσοδόντιες περιοχές και 
τους περιοδοντικούς θύλακες.

• Καταπολεµά τις παθήσεις των ούλων, 
την οδοντική πέτρα, την τερηδόνα και τη 
δυσάρεστη αναπνοή

• ∆ιαθέτει διάφορες ανταλλακτικές 
κεφαλές αντικατάστασης και τρόπους 
καθαρισµού ώστε να παρέχει το 
επιθυµητό αποτέλεσµα

• Η πίεση του νερού φτάνει σε σηµεία, που 
είναι κανονικά ιδιαίτερα δυσπρόσιτες

• Το χρονόµετρο 2 λεπτών µε τεχνολογία 
Quadpacer εγγυάται τέλειο καθαρισµό

• Άνετη χρήση µε ακροφύσιο 100 cm και 
περιστρεφόµενη κεφαλή 360°

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΝΕΡΟY
Εάν παίρνετε τη στοµατική υγιεινή στα σοβαρά, δεν πρέπει 
να ξεχνάτε τους ηλεκτρικούς εκτοξευτές νερού. Καθώς 
µπορεί να αποµακρύνει βακτήρια, σωµατίδια τροφών 
και πλάκα από τις µεσοδόντιες περιοχές, ο ηλεκτρικός 
εκτοξευτής νερού είναι ο καλύτερος σύµµαχος  για να 
πετύχετε τη βέλτιστη στοµατική υγιεινή. Η συστηµατική 
χρήση του βοηθά στην πρόληψη παθήσεων των ούλων, 
της πέτρας και της τερηδόνας, ενώ καταπολεµά επίσης  
τη δυσάρεστη κακοσµία του στόµατος.

Οι ηλεκτρικοί εκτοξευτές νερού της SENCOR διαθέτουν προηγµένα 
χαρακτηριστικά που προσφέρουν απαράµµιλη στοµατική υγιεινή. 
Μαγνητική υποδοχή εκτοξευτή, δοχείο µεγάλης περιεκτικότητας 
και ισχυρή αντλία µε πολλά επίπεδα πίεσης νερού, συνεισφέρουν 
µαζί στην αντιµετώπιση των προβληµάτων και στη φροντίδα των 
ούλων, όπως είναι τα ευαίσθητα ούλα, που πάσχουν. Τα διάφορα 
προεπιλεγµένα προγράµµατα λειτουργίας παρέχουν αυτό που 
χρειάζεστε την κάθε στιγµή: πρόγραµµα καθαρισµού, κατάλληλο  
για καθηµερινή χρήση, λειτουργία µάλαξης που ενισχύει την 
κυκλοφορία αίµατος  στα ούλα και πρόγραµµα φρεσκαρίσµατος  
για  φρεσκάρισµα και επιφανειακό καθαρισµό.

Κάντε ένα βήµα µπροστά στη στοµατική υγιεινή και αποκτήστε έναν 
ηλεκτρικό εκτοξευτή νερού που θα σας χαρίσει υγιές χαµόγελο για 
πολλά χρόνια.

ΡΟΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Αφήστε τη δυνατή αντλία νερού να 
είναι ο σύµµαχός σας στον καθαρισµό 
των δυσπρόσιτων οδοντικών περιοχών. 
Η συσκευή αυτή καταπολεµά τα 
βακτήρια, σωµατίδια τροφών και την 
πλάκα, προσφέροντας αξεπέραστη 
στοµατική υγιεινή.

ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ
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Αποµακρύνετε  βακτήρια, σωµατίδια τροφών 
και  πλάκα από τις µεσοδόντιες περιοχές και 
τους περιοδοντικούς θύλακες µε αυτόν τον 
ισχυρό ηλεκτρικό εκτοξευτή νερού. Τα πέντε 
προκαθορισµένα προγράµµατα καθαρισµού και 
ανάπλασης, υποστηριζόµενα από µία αντλία µε 
συχνότητα 1400 παλµών  ανά λεπτό, φροντίζουν 
για την ολοκληρωµένη στοµατική υγιεινή. 

Οι 4 ανταλλάξιµες κεφαλές παρέχουν διαφορετική 
φροντίδα: η βασική κεφαλή αποµακρύνει τα βακτήρια από 
δόντια και ούλα, µια ειδική κεφαλή καθαρισµού φροντίζει 
τη γλώσσα, η κεφαλή καθαρισµού κοιλοτήτων αναλαµβάνει 
τα δυσπρόσιτα ή ευαίσθητα σηµεία και η ορθοδοντική 
κεφαλή καθαρίζει γύρω από τα σιδεράκια ή τις δυσπρόσιτες 
περιοχές γύρω από γέφυρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα δοχείου 600 ml και σωλήνας νερού 

µήκους 100 cm για άνετη χρήση
•  Συχνότητα αντλίας µε 1400 παλµούς/επτό µε  

5 επίπεδα πίεσης νερού για να καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες των ούλων, όπως είναι τα ευαίσθητα ή µε 
άλλες παθήσεις ούλα

•  Χρονοµετρητής 2 λεπτών για βέλτιστο καθαρισµό, 
που διαθέτει τεχνολογία Quadpacer και χωρίζει 
οµοιόµορφα τη διαδικασία καθαρισµού.

•  Mαγνητική υποδοχή εκτοξευτή για µέγιστη υγιεινή
•  Κεφαλή που περιστρέφεται 360° για να καθαρίζει τα 

δυσπρόσιτα σηµεία

Ηλεκτρικός Εκτοξευτής Νερού

SOI 3312WH
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Σωλήνας νερού  
ΜΗΚΟΥΣ 100 CM

5 προγράµµατα 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
∆ΟΧΕΙΟΥ 600 ML

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ  
για αξεπέραστη στοµατική 

υγιεινή

SOX 010
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΝΕΡΟΥ 
Συµβατή µε τον εκτοξευτή νερού SENCOR SOI 3x

71

ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΝΕΡΟΥ



SOI 2200SL SOI 2201RS SOI 2202TQ

Προλάβετε τις παθήσεις στα ούλα και τις κοιλότητες, τη δηµιουργία 
τερηδόνας και τη δυσάρεστη αναπνοή µε αυτόν τον ηλεκτρικό 
εκτοξευτή νερού που αποµακρύνει αποτελεσµατικά τα βακτήρια, 
σωµατίδια τροφών και την πλάκα από τις µεσοδόντιες περιοχές 
και τους περιοδοντικούς θύλακες. Οι τέσσερις τύποι ανταλλάξιµων 
κεφαλών δουλεύουν υπό συνεχή πίεση νερού σε 10 προσφερόµενα 
επίπεδα πίεσης προκειµένου να καθαρίσουν όλα τα δυσπρόσιτα 
σηµεία. Η λειτουργία µάλαξης βοηθά τη βελτίωση της κυκλοφορία του 
αίµατος και την ανάπλαση των ούλων.

Η χρήση είναι άνετη και ασφαλής: η ροή νερού ενεργοποιείται και 
απενεργοποιείται απευθείας από τη λαβή και η ασφαλής πηγή ενέργειας είναι 
κατάλληλη ακόµη και για µπάνια µε υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 4 τύποι ανταλλάξιµων κεφαλών για αξεπέραστη στοµατική υγιεινή 

Κατάλληλος για καθαρισµό σε σιδεράκια ή γέφυρες
• Μαγνητική υποδοχή εκτοξευτή για µέγιστη υγιεινή
• Τεχνολογία Quadpacer που µοιράζει οµοιόµορφα το χρόνο καθαρισµού
• Χωρητικότητα δοχείου: 600 ml
• Συχνότητα αντλίας: 1400 παλµοί/λεπτό

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Βασική κεφαλή ιδανική για κανονικό καθαρισµό, αφαιρεί τα βακτήρια 

ανάµεσα στα δόντια και ανάµεσα από τα δόντια και τα ούλα
• Κεφαλή καθαρισµού γλώσσας που αποµακρύνει τα βακτήρια, σωµατίδια 

τροφών και τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια
• Συσκευή καθαρισµού κοιλοτήτων για δυσπρόσιτα ή ευαίσθητα σηµεία, 

η ειδική κατασκευή διασφαλίζει ποιοτικό καθαρισµό ακόµη και όταν 
χρησιµοποιείται χαµηλή πίεση

• Ορθοδοντική κεφαλή για τον καθαρισµό των περιοχών γύρω από τα 
σιδεράκια ή για δυσπρόσιτα σηµεία γύρω από γέφυρες

Ηλεκτρικός Εκτοξευτής Νερού

SOI 2201RS

SOX 007, 008
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΝΕΡΟΥ 
Συµβατή µε τον εκτοξευτή νερού SENCOR SOI 2x
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Έξαλείψτε τα βακτήρια, τα σωµατίδια τροφών και την πλάκα σε µεσοδόντιες 
περιοχές και περιοδοντικούς θύλακες µε αυτόν τον ηλεκτρικό εκτοξευτή νερού που 
διαθέτει ανταλλάξιµες κεφαλές για άψογο καθαρισµό.

Κάνοντας µαλάξεις στα ούλα, αυτός ο εκτοξευτής ενισχύει την κυκλοφορία του αίµατος, συµβάλλοντας 
στην ανάπλαση. Η ροή νερού µε πίεση 620 kPa διεισδύει στα δυσπρόσιτα σηµεία µε τρεις τρόπους 
λειτουργίας: η κανονική λειτουργία χρησµοποιείται για τον καθηµερινό καθαρισµό, η απαλή για τη 
φροντίδα των ευαίσθητων σηµείων και η παλµική λειτουργία βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος και 
κάνει µαλάξεις στα ούλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 5 τύποι ανταλλάξιµων κεφαλών για αξεπέραστη 

υγεία και υγιεινή
• Κατάλληλος για να καθαρίζει σιδεράκια και 

γέφυρες
• Χρόνος φόρτισης 8 ώρες για µπαταρία που  

διαρκεί 2 εβδες µε καθαρισµό 2x την ηµέρα
• Ένδειξη LED για αποφόρτιση
• Χωρητικότητα δοχείου: 150 ml
• Συχνότητα αντλίας: 1400 παλµοί/λεπτό
• Πίεση νερού: 620 kPa

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Βασική κεφαλή ιδανική για κανονικό 

καθάρισµα, αποµακρύνει τα βακτήρια 
ανάµεσα στα δόντια και ανάµεσα από 
τα δόντια και τα ούλα

• Κεφαλή καθαρισµού της γλώσσας και 
του στόµατος, αποµακρύνει βακτήρια, 
υπολείµµατα τροφής και νεκρά 
κύτταρα από την επιφάνεια

• Κεφαλή καθαρισµού κοιλοτήτων για τον 
καθαρισµό δυσπρόσιτων ή ευαίσθητων 
σηµείων, η ειδική κατασκευή 
διασφαλίζει ποιοτικό καθαρισµό ακόµη 
και µε χαµηλή πίεση

• Ορθοδοντική κεφαλή για καθαρισµό 
περιοχών γύρω από σιδεράκια ή 
για δυσπρόσιτα σηµεία γύρω από 
γέφυρεςs

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΟΧΕΙΟΥ
600 ML

4 ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ  
κεφαλές

Ηλεκτρικός Εκτοξευτής Νερού

SOI 1101RD

SOX 005, 006
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ  
ΝΕΡΟΥ Συµβατή µε τον εκτοξευτή  
νερού SENCOR SOI 2x

SOI 1100SL SOI 1101RD SOI 1102TQ
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
ΥΓΕΙΑΣ
Εάν επιδιώκετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, οι προηγµένες ατοµικές ζυγαριές 
σώµατος και τα πιεσόµετρα για οικιακή χρήση της SENCOR θα γίνουν οι 
καθηµερινοί σας σύµµαχοι. H ζυγαριά σώµατος σας παρέχει όλα τα σηµαντικά 
δεδοµένα και µετρήσεις που σας βοηθούν να προσαρµόσετε τη διατροφή ή 
την άσκησή σας για να πετύχετε το ιδανικό βάρος, ενώ το πιεσόµετρο σας 
ενηµερώνει για τους πιθανούς κινδύνους ώστε να λάβετε εγκαίρως µέτρα για 
την υγεία σας, εάν τυχόν παρουσιαστεί κάποια πρώτη ένδειξη διαταραχής.
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
ΥΓΕΙΑΣ
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ΕΞΥΠΝΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΓΙΕΙΝΟ  
ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
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Η ζυγαριά σώματος δεν είναι πλέον μια απλή συσκευή 
που δείχνει έναν απλό αριθμό. Αυτή η σύγχρονη συσκευή 
θεωρείται πλέον σύμβουλος διατροφής, καθώς σας 
παρέχει πληροφορίες για τον δείκτη μάζας σώματος 
(ΔΜΣ), τον βασικό μεταβολικό ρυθμό (BMΡ), ποσοστό 
σωματικού λίπους και νερού, καθώς και την ημερήσια 
πρόσληψη θερμίδων ανά ημέρα ως στοιχεία αναφοράς.

Οι προηγµένες  ζυγαριές σώµατος SENCOR συνδέονται µε µια 
ειδική εφαρµογή. Μπορούν να ρυθµιστούν διαφορετικά προφίλ 
χρηστών (συµπεριλαµβανοµένης ηλικίας, φύλου και ύψους) για τους 
οποίους ορίζεται ο στόχος του τελικού βάρους και το εύρος της 
ηµερήσιας φυσικής δραστηριότητας. Κάθε χρήστης είναι έτσι σε 
θέση να παρακολουθήσει εύκολα και µε ακρίβεια την αύξηση ή την 
απώλεια βάρους του.

Χάρη στον λεπτό σχεδιασµό και την γυάλινη επιφάνεια ασφαλείας, 
οι ζυγαριές µας είναι κοµψές και πρακτικές, ικανές να αντέξουν 
βάρος έως και 180 kg και εµφανίζουν αποτελέσµατα µε ακρίβεια 
100 g. Η πολύ µεγάλη οθόνη LCD µε οπίσθιο φωτισµό κάνει 
εύκολη την ανάγνωση των δεδοµένων και η λειτουργία αυτόµατης 
ενεργοποίησης ενεργοποιεί τη ζυγαριά αµέσως µόλις πατήσετε 
επάνω. Πάρτε τον έλεγχο του βάρους σας µε τη βοήθεια αυτής της 
υπερσύγχρονης ζυγαριάς σώµατος!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΖΥΓΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 
SENCOR
• Σύνδεση bluetooth 4.0 µε εφαρµογή 

για την παρακολούθηση των αλλαγών 
του σωµατικού βάρους

• Λεπτός σχεδιασµός και γυάλινη 
επιφάνεια ασφαλείας για εύκολο 
καθάρισµα

• Εύκολη χρήση µε λειτουργία 
αυτόµατης ενεργοποίησης (ζυγίζει 
αµέσως µόλις ανεβείτε) και 
αυτόµατης απενεργοποίησης όταν 
βρίσκεται σε αδράνεια

• Πολύ µεγάλη οθόνη LCD µε οπίσθιο 
φωτισµό για εύκολη ανάγνωση

• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας και 
υπέρµετρου βάρους

• Λειτουργία παρατεταµένης 
απεικόνισης δεδοµένων για πιο 
ακριβή µέτρηση (η µέτρηση 
παραµένει στην οθόνη για 10 
δευτερόλεπτα)

ΖΥΓΑΡΙΕΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΑΣ 
Ανοίξτε το δρόµο για ένα 
ιδανικό σωµατικό βάρος µε 
µία ατοµική ζυγαριά σώµατος 
SENCOR που συνδέεται µε 
την εφαρµογή µας και σας 
προσφέρει το πλήρες ιστορικό 
των µετρήσεών σας, δείχνει 
την τάση του βάρους σας και 
δηµιουργεί αναφορές που σας 
ωθούν σε πιο υγιεινό τρόπο 
ζωής.

SENCOR ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
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Αυτή η fitness ζυγαριά χρησιµοποιεί 
Bluetooth 4.0 για να σας παράσχει  
πρόσβαση στα αρχεία σας οποιαδήποτε 
στιγµή θελήσετε, επικοινωνώντας µε την  
Helth App (για iOS και Android)  της 
SENCOR.  Η κοµψή επιφάνειά της είναι 
κατασκευασµένη από διαφανές γυαλί 
οξειδίου του κασσίτερου ινδίου (ΙΤΟ),  
το οπίο είναι πάχους 6 mm και διαθέτει 
µια µεγάλη λευκή οθόνη LED για εύκολα 
ευανάγνωστες ενδείξεις. 

Τα προφίλ πολλαπλών χρηστών καταγράφουν  
το ποσοστό του σωµατικού λίπους, νερού, 
µυικής µάζας, οστών και προτεΐνών, 
αλγόριθµο µε δείκτη σπλαχνικού λίπους, 
άλιπης µάζας σώµατος και σκελετικών 
µυών. Πάρτε ακριβείς µετρήσεις από τους  
αισθητήρες χειρολαβής µε  
8 ηλεκτρόδια και 6 κανάλια µετρήσεων.

SENCOR  
Health  
application
• Προφίλ Πολλαπλών Χρηστών
• 15 Γλώσσες: EN, CZ, SK, HU, PL, RU, HR, IT, 

ES, FR, DE, PT, AR, GR, FI
• Ιστορικό Μετρήσεων
• Τάσεις
• Αναφορές

Κατεβάστε την εφαρµογή της SENCOR από το Google PLAY και το App Store

Ζυγαριά Σώµατος

SBS 8802BK

Επικοινωνία µέσω BLUETOOTH 
4.0  µε την Health App της 

SENCOR 

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ LCD 
ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Bluetooth 4.0 και SENCOR Health app για iOS & Android
• Μεγάλη λευκή οθόνη LED επάνω σε αγώγιµο γυαλί οξειδίου του 

κασσίτερου ινδίου (6 mm)
•  Αυτόµατο ON/OFF
•  Χειρολαβή µε αισθητήρες , 8 ηλεκτρόδια και 6 κανάλια µετρήσεων 

για αποτελέσµατα ακριβείας
•  Προφίλ πολλαπλών χρηστών, αποθήκευση 

δεδοµένων, σύνδεση µε το Apple Health
•  Μετράει: σωµατικό λίπος %, νερό  %, µυική µάζα %, οστά 

%, πρωτεΐνη %, δείκτη σπλαχνικού λίπους, άλιπη µάζα 
σώµατος, σκελετικούς µύες

•  Αναφορά υγείας µε σωµατικό σκορ και συστάσεις
•  Ικανότητα ζύγισης: 180 kg / Κλίµακα: 100 g

BMR Η ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΡΜΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ 
ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΣΕ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)

AMR Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΡΜΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ 
ΜΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΤΟΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ)

% ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

% ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ

% ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ

% ΟΣΤΩΝ

∆ΜΣ

Ζυγαριές fitness µε σκληρυµένο γυαλί µε 
εξαιρετικά λεπτό σχεδιασµό που εµφανίζουν 
τη µέτρηση του βάρους σε µία µεγάληοθόνη 
LCD και µετρούν τις ακόλουθες 
παραµέτρους:
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σύνδεση Bluetooth 4.0 µε Εφαρµογή της SENCOR
• Μνήµη για πολλαπλούς χρήστες
• Μέτρηση σωµατικού λίπους, ποσοστού νερού, 

µυικής και οστικής µάζας, BMR και σπλαχνικό λίπος
• Γυάλινη εππιφάνεια ασφαλείας για εύκολο καθάρισµα 

(8 mm)
• Μέτρηση βάρους έως και 180 kg (ευαισθησία 100g)
• Πολύ µεγάλη οθόνη LCD µε λευκό οπίσθιο φωτισµό (82 

× 42 mm)
• Επιλογή µονάδας µέτρησης (kg/lb)
• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας και υπερφόρτωσης
• Λειτουργία αυτόµατης ενεργοποίησης (ζυγίζει 

αυτόµατα µόλις πατήσετε επάνω) και αυτόµατης 
απενεργοποίσηης όταν βρίσκεται σε αδράνεια

Αυτή η κορυφαία, σύγχρονη, έξυπνη ζυγαριά 
σώµατος θα καλύψει τις ανάγκες ακόµη 
και των πλέον απαιτητικών χρηστών Με το 
ενσωµατωµένο Bluetooth 4.0, µπορείτε 
να παρακολουθείτε όλες τις βασικές 
παραµέτρους στο smartphone ή στο tablet. 
Προφιλ πολλαπλών χρηστών µπορούν 
να ρυθµιστούν σε 15 γλώσσες, που 
αποθηκεύουν την ηλικία, το φύλο και το 
ύψους, το βάρος-στόχο και το εύρος 
της καθηµερινής βασικής φυσικής 
δραστηριότητας. 

Οι χρήστες παρακολουθούν την αύξηση ή απώλεια 
του βάρους τους στο λεπτό γυαλί ασφαλείας 8mm 
που µπορεί να ζυγίσει έως και 180 kg. Χάρη στη 
λειτουργία αυτόµατης ενεργοποίησης, το ζύγισµα 
ξεκινά αµέσως µόλις ανεβείτε στη ζυγαριά.

Το ποσοστό σωµατικού λίπους, το ποσοστό νερού, 
η µυική και οστική µάζα, µαζί µε τον Βασικό 
Μεταβολικό Ρυθµό (ΒΜΡ) και το σπλαχνικό λίπος, 
εµφανίζονται ευανάγνωστα στην εξα µεγάλη οθόνη 
LCD οπίσθιου φωτισµού. Η ζυγαριά λειτουργεί µε  
4 µπαταρίες 1,5V AAA (περιλαµβάνονται).

SENCOR  
Health  
application
• Προφιλ πολλαπλών προφίλ χρηστών
• 15 γλώσσες:: EN, CZ, SK, HU, PL, RU, 

HR, IT, ES, FR, DE, PT, AR, GR, FI
• Ιστορικό µετρήσεων
• Τάσεις
• Αναφορές

Κατεβάστε την εφαρµογή της SENCOR από το Google PLAY και το App Store

Ζυγαριά παρακολούθησης φυσικής κατάστασης 
µε γυάλινη επιφάνεια ασφαλείας και σούπερ λεπτό 
σχεδιασµό που εµφανίζει το βάρος σε µεγάλη φωτεινή 
οθόνη LCD και µετρά τις ακόλουθες παραµέτρους:

Ζυγαριά Σώµατος

SBS 8800BK

ΒΜΡ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΜΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ)

AMR (ΘΕΡΜΙ∆ΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΝΤΟΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)

% ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ  ΣΤΟ ΣΩΜΑ

% ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ

% ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

% ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

∆ΜΣ

Σύνδεση Bluetooth 4.0  
µε την εφαρµογή  

της SENCOR
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Bluetooth 4.0
• Μετρά τις βασικές σωµατικές παραµέτρους
• Υπολογισµός θερµίδων ανά ηµέρα για αναφορά
• Μνήµη για πολλαπλούς χρήστες
• Πλήκτρα αφής
•  Λεπτός σχέδιασµός (22 mm)
• Γυάλινη επιφάνεια για εύκολο καθάρισµα
• Γυάλινη επιφάνεια ασφαλείας (6 mm)
• Μέτρηση βάρους έως και 180 kg (ευαισθησία 100 g)
• Λειτουργία αυτόµατης ενεργοποίησης (ζυγίζει αµέσως µόλις 

πατήσετε επάνω στη ζυγαριά)
• Πολύ µεγάλη οθόνη LCD µε λευκό οπίσθιο φωτισµό  

(74 x 35,6 mm)
• Επιλογή µονάδας µέτρησης (kg/lb)
• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας και υπέρµετρου φορτίου
• Αυτόµατη απενεργοποίηση όταν βρίσκεται σε αδράνεια
• Λειτουργία παρατεταµένης απεικόνισης δεδοµένων για πιο 

ακριβή µέτρηση (η µέτρηση παραµένει στην οθόνη για  
10 δευτερόλεπτα)

Αυτή η υπερσύγχρονη έξυπνη 
ζυγαριά σώµατος θα καλύψει 
τις ανάγκες ακόµη και των 
πλέον απαιτητικών πελατών. 
Χάρη στο Bluetooth 4.0, δίνει 
τη δυνατότητα στο χρήστη να 
παρακολουθεί όλες τις βασικές 
παραµέτρους στο smartphone ή 
στο tablet.

Η εφαρµογή αυτού του µοντέλου 
δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη 
να ρυθµίσει  πολλαπλά προφίλ 
χρηστών σε 15 γλώσσες. Με βάση 
τις προτιµήσεις του χρήστη, µπορεί 
να µετρήσει το βάρος σε κιλά ή 
λίβρες. Η εφαρµογή επιτρέπει 
στον χρήστη να εισαγάγει όχι µόνο 
την ηλικία, το φύλο και το ύψος, 
αλλά και το βάρος στόχο και την 
καθηµερινή βασική σωµατική του 
δραστηριότητα. Με τον τρόπο 
αυτό µπορεί ο κάθε χρήστης να 
παρακολουθεί µε ακρίβεια την 
αύξηση ή απώλεια του βάρους του. 
Η εφαρµογή περιέχει επίσης λεξικό 
των βασικών όρων και οδηγό για 
όλες τις λειτουργίες της ζυγαριάς.

Η πανάλαφρη ζυγαριά µε γυαλί αφαλείας 
πάχους 6 mm µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
από άτοµα που ζυγίζουν έως και 180 
kg. Χάρη στη λειτουργία αυτόµατης 
ενεργοποίησης, η ζυγαριά  ξεκινά τη 
µέτρηση βάρους αµέσως µόλις πατήσει 
επάνω ο χρήστης. ∆ιαθέτει ευανάγνωστη 
φωτεινή οθόνη LCD και λειτουργεί µε 

SENCOR  
Health application
• Προφίλ πολλπαλών χρηστών
• 15 γλώσσες: EN, CZ, SK, HU, PL, RU, 

HR, IT, ES, FR, DE, PT, AR, GR, FI
• Ιστορικό µετρήσεων
• Τάσεις
• Αναφορές

Κατεβάστε την εφαρµογή της SENCOR από το Google PLAY και το App Store

Ζυγαριά Σώµατος

SBS 8000BK
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SBS 6015WH SBS 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αισθητήρες αφής και οθόνη LCD µε µπλε οπίσθιο φωτισµό
• Μέτρηση ποσοστού λίπους, νερού, µυικής και οστικής µάζας
• Λειτουργία αυτόµατης ενεργοποίησης (εµφανίζει το βάρος 

αµέσως µόλις πατήσετε επάνω)
• Εύρος µέτρησης βάρους έως και 180 kg (ευαισθησία 100 g)
• Υπερ-λεπτός σχεδιασµός (µόνο 23 mm)
• Μνήµη για 8 χρήστες µε αυτόµατη αναγνώριση χρήστη
• Επιλογή ρύθµισης φύλου, ύψους (80 - 220 cm) και µονάδων µέτρησης (kg/lb/st:lb)
• Συµπεριλαµβανόµενα εξαρτήµατα: µπαταρίες λιθίου 2x CR 2032

Αυτή η ιδιαίτερα λεπτή ζυγαριά σώµατος παρέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για το σωµατικό λίπος, το 
ποσοστό νερού, τις µετρήσεις µυικής και οστικής µάζας, 
που την καθιστούν πολύ χρήσιµη για έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής.

Παρά τις προηγµένες λειτουργίες της, όπως είναι η µνήµη για 8 χρήστες 
µε αυτόµατη αναγνώριση χρήστη και η ρύθµιση φύλου και ύψους, η ζυγαριά 
είναι εύκολη στη χρήση και λειτουργία της. Η λειτουργία αυτόµατης ενεργοποίησης 
ενεργοποιεί τη ζυγαριά αµέσως µόλις πατήσετε επάνω, επιτρέποντας µέτρηση 
βάρους έως και 180 kg (µε ευαισθησία 100 g).

Ζυγαριά Σώµατος

SBS 6015WH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πολύ λεπτός σχεδιασµός (20 mm) µε γυάλινη επιφάνεια  

ασφαλείας για εύκολο καθάρισµα (6 mm)
• Ιδιαίτερα µεγάλη οθόνη LCD (74 x 28.5 mm) και µεγάλα  

κουµπιά για εύκολη χρήση
•  Μνήµη για 12 χρήστες
• Μετρά βάρος έως και 150 kg (ευαισθησία 100 g)
• Υπολογίζει ∆ΜΣ, ΒΜΡ και την ηµερήσια πρόσληψη θερµίδων για αναφορά
• Λειτουργία αυτόµατης ενεργοποίησης (ενεργοποιείται αµέσως µόλις 

πατήσετε επάνω) και αυτόµατης απενεργοποίησης όταν βρίσκεται σε 
αδράνεια

• Επιλογή µονάδων µέτρησης (kg/lb)
• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας και υπερφόρτωσης
• Λειτουργία παρατεταµένης απεικόνισης δεδοµένων για πιο ακριβή µέτρηση 

(η µέτρηση παραµένει στην οθόνη για 10 δευτερόλεπτα)

SBS 5050BK SBS 5051WH

Ζυγαριά Σώµατος

SBS 5050BK
Μια έξυπνη γυαλινη ζυγαριά σώµατος µε υπέρ- λεπτό σχεδιασµό που διαθέτει µεγάλη οθόνη LCD, 
µνήµη για 12 προφίλ χρηστών και µέγιστο όριο βάρους 150 kg.

Αυτή η έξυπνη ζυγαριά σώµατος όχι µόνο υπολογίζει µε ακρίβεια τους δείκτες ∆ΜΣ and 
ΒΜΡ, αλλά επιπλέον προτείνει την ιδανική ηµερήσια πρόσληψη θερµίδων και το ποσοσοτό 
λίπους και νερού στο σώµα. ∆ιαθέτει φωτεινή ένδειξη χαµηλής µπαταρίας. Η ζυγαριά 
λειτουργεί µε 1 µπαταρία λιθίου (περιλαµβάνεται).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σκληρυµένο γυαλί ασφαλείας (5 mm) για εύκολο καθάρισµα
• Λεπτός σχεδιασµός (21 mm) µε πολύ µεγάλη οθόνη LCD  

(74 x 28,5 mm)
• Μέτρηση βάρους έως και 150 kg (ευαισθησία 100 g)  

µε 4 αισθητήρες υψηλής ακρίβειας για ακριβείς µετρήσεις
• Λειτουργία αυτόµατης ενεργοποίησης (ζυγίζει αυτόµατα αµέσως 

µόλις πατήσετε επάνω) και αυτόµατης απενεργοποίησης όταν 
βρίσκεται σε αδράνεια

• Λειτουργία παρατεταµένης απεικόνισης δεδοµένων για πιο ακριβή 
µέτρηση µε ένδειξη δεδοµένων για 10 δευτερόλεπτα

• ∆υνατότητα επιλογής µονάδας µέτρησης (kg/lb)
• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας και υπερφόρτωσης
• Λειτουργία µε µπαταρία λιθίου 1x CR2032 (περιλαµβάνεται)

Ζυγαριά Σώµατος

SBS 2300BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 4 αισθητήρες υψηλής ακρίβειας για ακριβείς µετρήσεις
• Γυάλινη επιφάνεια για εύκολο καθάρισµα (6 mm)
• Λεπτός σχεδιασµός (24 mm)
•  Μέτρηση βάρους έως και 150 kg (µε ευαισθησία 100 g)
• Λειτουργία αυτόµατης ενεργοποίησηςη (ενεργοποιείται αµέσως  

µόλις πατήσετε επάνω)
• Μεγάλη οθόνη LCD (74 x 28.5 mm)
• Λειτουργία παρατεταµένης απεικόνισης δεδοµένων  

για πιο ακριβή µέτρηση
• Επιλογή µονάδας µέτρησης βάρους (kg/lb)
• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας και υπερφόρτωσης
• Αυτόµατη απενεργοποίηση όταν βρίσκεται σε αδράνεια

Αυτή η υπέρ-λεπτή ζυγαριά σώµατος από γυαλί ασφαλείας προσφέρει έναν ελκυστικό σχεδιασµό 
µε καθαρές γραµµές και µία µεγάλη οθόνη LCD.

Χάρη στους 4 αισθητήρες, µετράει µε ακρίβεια έως και 150 kg. Λειτουργεί µε 1 µπαταρία λιθίου.

Ζυγαριά Σώµατος

SBS 113SL

SBS 2300BK SBS 2301WH SBS 2302SN

Η γυάλινη επιφάνεια, κατασκευασµένη από σκληρυµένο γυαλί 
ασφαλείας 5mm, προσφέρει σε αυτή τη ζυγαριά µε το λεπτό 
σχεδιασµό (21mm) κοµψή εµφάνιση, καθώς και άνετο και 
εύκολο καθάρισµα.

TΗ λειτουργία αυτόµατης ενεργοποίησης ενεργοποιεί τη ζυγαριά 
αµέσως µόλις πατήσετε επάνω και παρέχει ακριβείς µετρήσεις χάρη σε 
τέσσερις αισθητήρες υψηλής ακρίβειας. Για ακόµη µεγαλύτερη ακρίβεια 
στη µέτρηση του βάρους, η λειτουργία παρατεταµένης απεικόνισης 
διατηρεί την ένδειξη της µέτρησης ορατή για 10 δευτερόλεπτα.  
Το µέγιστο µετρούµενο βάρος είναι 150 kg, σε περίπτωση υπέρβασης 
εµφανίζεται ένδειξη υπερφόρτωσης. Η ζυγαριά λειτουργεί µε µπαταρία 
λιθίου 1x CR2032 και διαθέτει ένδειξη χαµηλής µπαταρίας.
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ΝΙΩΣΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΜΟΥΣ,  

ΝΙΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ
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Ίσως έχετε παρατηρήσει µεταβολές στην αρτηριακή σας 
πίεση όταν τη µετράτε στο γιατρό σας ή σε νοσοκοµείο. 
∆εν είναι να απορείτε, ένα τέτοιο περιβάλλον µπορεί να 
προκαλέσει άγχος και να επηρεάσει έτσι τα αποτελέσµατα 
της µέτρησης. Για τον λόγο αυτό, το οικιακό 
πιεσόµετρο είναι ένα σηµαντικό εργαλείο καθηµερινής 
παρακολούθησης της συστολικής και διαστολικής πίεσης 
και των καρδιακών σφίξεων. Όλες οι µετρήσεις είναι 
ευανάγνωστες χάρη στη µεγάλη οθόνη LCD.

Η χρήση του οικιακού πιεσόµετρου είναι πολύ απλή:  
η συσκευή διαθέτει ρυθµιζόµενη περιχειρίδα που φουσκώνει 
και  ξεφουσκώνει αυτόµατα και µνήµη για έως και 60 µετρήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης ηµεροµηνίας και ώρας της µέτρησης. 

Με το πιεσόµετρο της SENCOR µπορείτε να παρακολουθείτε τη 
λειτουργία της καρδιά σας και να φροντίζετε την υγεία σας απο 
την άνεση του σπιτιού σας.

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ 
Μετρήστε τη συστολική και διαστολική 
σας πίεση καθώς και τις καρδιακές σφίξεις 
όποτε επιθυµείτε από την άνεση του 
σπιτιού σας. Το πιεσόµετρο SENCOR είναι 
ο νέος σας σύµµαχος στη διαχείριση της 
υγείας σας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 
SENCOR
• Εύκολη οικιακή µέτρηση της 

συστολικής και διαστολικής πίεσης και 
των καρδιακών σφίξεων

• Προειδοποιητική ένδειξη καρδιακής 
αρρυθµίας για την προστασία της 
υγείας σας

• Μεγάλη οθόνη LCD για ευανάγνωστες 
µετρήσεις

• Μνήµη για έως και 60 µετρήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
ηµεροµηνίας και ώρας µέτρησης

• Ρυθµιζόµενη περιχειρίδα που 
φουσκώνει και ξεφουσκώνει αυτόµατα
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
4X AAA  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟ  

ΠΙΕΣΗΣ 22–24 CM

ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ LCD  
65 X 50 MM

Έυκολη και άνετη µέτρηση αρτηριακής πίεσης;  Ναί, µε το SBP 6800WH!  
Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για εύκολες µετρήσεις στην άνεση του σπιτιού σας. 

∆ιαθέτοντας την Τεχνολογία ComfortMe, µπορείτε να παρακολουθείτε τον εαυτό σας χωρίς 
καθόλου πόνο ή ερεθισµό. Η αξιοπιστία και ακρίβεια των µετρήσεών του αρτηριακής πίεσης 
και καρδιακών παλµών έχει αποδειχθεί κάτω από σκληρές δοκιµασίες από φηµισµένους 
οργανισµούς υγείας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τεχνολογία MWI για ακριβείς µετρήσεις 

αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παλµών
• Τεχνολογία ComfortMe για µια ευχάριστη 

παρακολοπυθηση της αρτηριακής πίεσης
• Ανίχνευση κίνησης του σώµατος
• Ένδειξη ακανόνιστου καρδιακού ρυθµού
•  Ρυθµιζόµενη διάµετρος περιβραχιόνιου 

πίεσης, 22-42 cm
• Λειτουργία µέσου όρου: υπολογίζει τον 

µέσο όρο των 3 πλέον πρόσφατων 
οµάδων δεδοµένων

• Μεγάλη οθόνη LCD 3 γραµµών:  
65 × 50 mm

• Μνήµη για 60 µετρήσεις  
µε ηµεροµηνία και ώρα

• Εύρος µετρήσεων (παλµοί):  
199 παλµοί/min

• Εύρος µετρήσεων (πίεση): 
0-299 mmHG

• Ακρίβεια µετρήσεων: 
αρτηριακή πίεση 3 mmHg, 
παλµοί 5% των µετρηθέντων

•  Τρία Μηχανικά Κουµπιά:  
START/STOP, SET, MEM

Πιεσόµετρο

SBP 6800WH
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Μικρό ψηφιακό πιεσόµετρο, εύκολο στη χρήση του εντός σπιτιού ή όταν βρίσκεστε καθοδόν.  
Η συσκευή µετρά τη συστολική και διαστολική πίεση και τους καρδιακούς παλµούς στον καρπό.  
Η περιχειρίδα µπορεί να ρυθµιστεί σε διάµετρο καρπού έως και 19,5 cm. 

Η συσκευή διαθέτει µεγάλη οθόνη LCD και µνήµη για έως και 60 µετρήσεις. Εµφανίζει µε γραφική ένδειξη 
τις αυξηµένες τιµές αρτηριακής πίεσης (υπέρταση) και µπορεί να σας προειδοποιήσει για καρδιακή 
αρρυθµία. Το µοντέλο SBD 1470 διαθέτει ένδειξη χαµηλής µπαταρίας.  
Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες AAA.

Συσκευή µέτρησης συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παλµών 
στο  βραχίονα.

Μεγάλη οθόνη LCD για τέλεια ευανάγνωστες ενδείξεις µετρήσεων. Μεγάλα και γραφικά εύκολα 
διακριτά κουµπιά για εύκολο χειρισµό. Γραφική απεικόνιση πιθανής αρτηριακής πίεσης ή/και καρδιακής 
αρρυθµίας. ∆ιαθέτει µνήµη για έως και 60 µετρήσεις για έναν χρήστη. Υπάρχει ένδειξη χαµηλής 
µπαταρίας και τα δεδοµένα παραµένουν στη µνήµη και µετά την αντικατάσταση της µπαταρίας. 
Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες AA.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εύκολη µέτρηση στο περιβάλλον του σπιτιού σας
• Μέτρηση συστολικής και διαστολικής πίεσης και καρδιακών 

παλµών
• Προειδοποιητική ένδειξη καρδιακής αρρυθµίας
• Γραφική απεικόνιση αυξηµένης τιµής αρτηριακής πίεσης  

(ήπια /µέτρια / σοβαρή  υπέρταση)
• Ρυθµιζόµενη διάµετρος περιχειρίδας 13,5 – 19,5 cm
• Μεγάλη οθόνη LCD (31 x 44 mm)
• Μνήµη για έως και 60 µετρήσεις (για 1 χρήστη) µε καταγραφή 

ηµεροµηνίας και ώρας µέτρησης
• Περιχειρίδα που φουσκώνει και ξεφουσκώνει αυτόµατα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εύκολη µέτρηση στο οικιακό σας περιβάλλον 

Μέτρηση συστολικής και διαστολικής πίεσης 
και καρδιακών παλµών

• Μνήµη για έως και 60 µετρήσεις  
(για 1 χρήστη)

• Γραφική απεικόνιση αυξηµένης τιµής 
αρτηριακής πίεσης  
(ήπια / µέτρια / σοβαρή υπέρταση))

• Προειδοποιητική ένδειξη καρδιακής 
αρρυθµίας

• Ρυθµιζόµενηη διάµετρος περιχειρίδας 
22 – 42 cm

• Πολύ µεγάλη οθόνη LCD  
(61 x 93 mm)

• Μνήµη για έως και 60 µετρήσεις 
(για 1 χρήστη) µε καταγραφή 
ηµεροµηνίας και ώρας µέτρησης

• Περιβραχιόνιο που φουσκώνει και 
ξεφουσκώνει αυτόµατα

Πιεσόµετρο

SBD 1470WH

Πιεσόµετρο

SBP 690
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
ΣΩΜΑΤΟΣ
Κρύο κρεβάτι παρόλο το ζεστό πάπλωµα 
που σας σκεπάζει; Έχουµε αυτό ακριβώς 
που χρειάζεστε: Με το θερµαινόµενο 
υπόστρωµα SENCOR, θα απολαύσετε ένα 
όµορφα ζεσταµένο κρεβάτι όποια στιγµή το 
χρειαστείτε. Και επιπλέον,  δεν χρειάζεται να 
διαπραγµατεύεστε µε τον σύντροφο σας για τη 
θερµοκρασία, καθώς η κάθε  πλευρά του διπλού 
ηλεκτρικού θερµαινόµενου υποστρώµατος 
έχει το δικό της χειριστήριο ρύθµισης! Χωθείτε 
λοιπόν στο κρεβάτι σας και απολαύστε.
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ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ  
ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΝΟΣ   

ΖΕΣΤΟΥ 
ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 
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Οι κρύες µέρες µπορεί να έρθουν οποιαδήποτε στιγµή 
του χρόνουµε το θερµαινόµενο υπόστρωµα της 
SENCOR το κρεβάτι σας θα είναι πάντα ένα ζεστό 
και φιλόξενο µέρος µετά από µια δύσκολη µέρα. 
Τα θερµαινόµενα υποστρώµατα διατίθενται σε τρία 
σχέδια: µπορείτε να επιλέξετε µέγεθος για µονό ή 
διπλό κρεβάτι ή µπορείτε να αποφασίσετε υπέρ µίας 
θερµοφόρας ποδιών που θα καλύπτει τις ανάγκες σας.

Όταν χρησιµοποιήσετε την µεγαλύτερη κουβέρτα, δεν θα 
χρειαστεί να συµβιβάσετε τις επιθυµίες σας: κάθε πλευρά 
διαθέτει το δικό της τηλεχειριστήριο για προσαρµογή της 
θερµοκρασίας σύµφωνα µε την επιθυµία σας.

Η άνεσή σας είναι εγγυηµένη χάρη στο απαλό, φιλικό 
προς το δέρµα υλικό, ενώ την ασφάλειά σας εγγυάται η 
αυτόµατη απενεργοποίηση µετά από 3 ώρες,η προστασία 
από υπερθέρµανση και η αυτόµατη διακοπή λειτουργίας σε 
περίπτωση βλάβης.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ - 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΟ ΚΡΥΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 
Ποτέ ξανά δε θα χρειαστεί να 
ζεστάνετε οι ίδιοι το κρεβάτι σας, 
αυτό το αναλαµβάνει το θερµαινόµενο 
υπόστρωµα της SENCOR σε 30 µόλις 
λεπτά. Μια υπέροχη λύση για όλες τις 
κρύες µέρες του χρόνου!

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
SENCOR
• Διαστάσεις για διπλό ή μονό κρεβάτι 
• Τηλεχειριστήριο και ρύθμιση 

θερμοκρασίας για την άνεσή σας
• Εύκολη συντήρηση χάρη στα 

αφαιρούμενα καλώδια με 
τηλεχειριστήρια

• Υλικό φιλικό προς το δέρμα που 
εγγυάται μια ευχάριστη εμπειρία

• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και 
προστασία από υπερθέρμανση για την 
ασφάλειά σας
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Θερµαινόµενη Κουβέρτα - Υπόστρωµα

SUB 2700WH
Απολαύστε το φιλικό προς το δέρµα δέρµα και µαλακό ύφασµα φλις που αναπνέει, µε ανάγλυφη επιφάνεια, 
που εξασφαλίζει µεγαλύτερη ανθεκτικότητα.  Το υπόστρωµα προσαρµόζεται µε άνεση στο στρώµα µε λάστιχα 
και πλένεται εύκολα χάρη στο αφαιρούµενο τηλεχειριστήριο. Η αξεπέραστη άνεση διασφαλίζεται µε τα τρία 
επίπεδα θερµοκρασίας µε φωτεινή ένδειξη καθώς και το υπέρδιπλο µέγεθος (160x140 cm). Τα καλώδια ιαπωνικής 
τεχνολογίας προσφέρουν υψηλή αξιοπιστία µε προηγµένο σύστηµα ασφάλειας, που διαθέτει λειτουργία αυτόµατης 
απενεργοποίησης µετά από 3 ώρες, ηλεκτρονική προστασία από υπερθέρµασνη και αυτόµατη διακοπή σε 
περίπτωση βλάβης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ∆ιαστάσειςγια δύο άτοµα σε διπλό κρεβάτι (160 x 140 cm)
• 2 ανεξάρτητα τηλεχειριστήρια και 2 ρυθµίσεις θερµοκρασίας
•  Συνιστώµενος χρόνος προθέρµανσης30 λεπτά
•  Πλενόµενη (αφαιρούµενα καλώδια µε τηλεχειριστήρια)
•  Υλικό: 100% πολυεστέρας (συνθετικο φλις)
•  Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και προστασία από υπερθέρµανση
•  Μήκος καλωδίου ρεύµατος: 2,0 m
•  Ισχύς εισόδου 2x60 W

Θερµαινόµενη Κουβέρτα - Υπόστρωµα

SUB 291
Η κουβέρτα - υπόστρωµα, κατασκευασµένη από 100 % πολυεστέρα, είναι πλενόµενη (τα καλώδια µε τα 
τηλεχειριστήρια µπορούν να αφαιρεθούν εύκολα). Η φωτεινή ένδειξη σας ενηµερώνει εάν είναι σε λειτουργία 
ενώ η προστασία υπερθέρµανσης διασφαλίζει την ασφάλειά σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Άνεση, χάρη στα φιλικά προς το δέρµα υλικά, που αναπνέουν  

Απαλό ύφασµα φλις (πολυέστερ) µε µε εντυπωµένη επιφάνεια  
για µεγαλύτερη αντοχή

• Καλώδια ιαπωνικής τεχνολογίας για υψηλή αξιοπιστία
• Εξαιρετικά άνετη πρόσθετη σπογγώδης επίστρωση
• 3 ρυθµίσεις θερµοκρασίας µε φωτεινή ένδειξη
• Εύκολη προσαρµογή στο στρώµα µε λάστιχα
• Πλενόµενη χάρη στο αφαιρούµενο τηλεχειριστήριο
• Μέγεθος διπλού κρεβατιού: 160x140 cm
• Σύστηµα υψηλής ασφάλειας µε ηλεκτρονική προστασία από υπερθέρµανση 

και αυτόµατη διακοπή σε περίπτωση βλάβης
• Αυτόµατη απενργοποίηση µετά από 3 ώρες

ΑΠΑΛΟ ΥΦΑΣΜΑ ΦΛΙΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
χάρη στα αφαιρούµενα 

καλώδια µε τηλεχειριστήρια
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Θερµαινόµενη Κουβέρτα - Υπόστρωµα

SUB 281BE
Τα δύο ανεξάρτητα τηλεχειριστήρια και το µέγεθος διπλού κρεβατιού (160 x 140 cm) κάνουν 
αυτή τη θερµαινόµενη κουβέρτα - υπόστρωµα µία πραγµατική απόλαυση. Tα δύο επίπεδα 
ρύθµισης θερµοκρασίας προσφέρουν την επιθυµητή άνεση µετά τον συνιστώµενο χρόνο 
προθέρµανσης 30 λεπτών. 

Η κουβέρτα από 100% πολυεστέρα (φλις τύπου polar), είναι πλενόµενη  
χάρη στα αφαιρούµενα καλώδια µε τηλεχειριστήρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Μέγεθος διπλού κρεβατιού (160 x 140 cm)
• 2 ρυθµίσεις θερµοκρασίας µε συνιστώµενο χρόνο 

προθέρµανσης 30 λεπτών
• Πλενόµενο ύφασµα φλις 100% πολυέστερ χάρη 

στα αφαιρούµενα καλώδια µε τηλεχειριστήρια
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και προστασία από 

υπερθέρµανση
• Μήκος καλωδίου ρεύµατος: 2,0 m
• Ισχύς εισόδου 2x60 W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 3 ρυθµίσεις θερµοκρασίας µε φωτεινή ένδειξη
• Εύκολη προσαρµογή σττο στρώµα µε τα λάστιχα
• Πλενόµενο χάρη στο αφαιρούµενο τηλεχειριστήριο
• Σύστηµα υψηλής ασφάλειας µε προστασία από 

υπερθέρµανση και αυτόµατη διακοπή σε περίπτωση βλάβης
• Αυτόµατη απενργοποίηση µετά από 3 ώρες
• Μέγεθος για µονό κρεβάτι: 150 x 80 cm

Θερµαινόµενη Κουβέρτα - Υπόστρωµα

SUB 1700WH
Αυτό το µονό θερµαινόµενο υπόστρωµα θα σας καλοµάθει µε την εξαιρετικά άνετη 
επιπρόσθετη σπογγώδη επίστρωση που διαθέτει. Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά είναι φιλικά 
προς το δέρµα και αναπνέουν,  ενώ το απαλό ύφασµα φλις µε ανάγλυφη επιφάνεια εξασφαλίζει 
επιπρόσθετη αντοχή.

Τα καλώδια ιαπωνικής τεχνολογίας εγγυώνται αξεπέραστη αντοχή που ενισχύεται από την προστασία από 
υπερθέρµανση. Επιλέξτε µια από τις τρεις ρυθµίσεις θερµοκρασίας και αφήστε το υπόστρωµα να ζεσταθεί 
γρήγορα για να σας προσφέρει µία ανάπαυση όλο ζεστασιά όποια στιγµή την θελήσετε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
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Θερµαινόµενη Κουβέρτα - Υπόστρωµα

SUB 181BE 
Απολαυστική στη χρήση και εύκολη στη συντήρηση: αυτή η θερµαινόµενη κουβέρτα - υπόστρωµα, 
µε διαστάσεις µονού κρεβατιού (150 x 80 cm), θα προσφέρει στο κρεβάτι σας µία ασύγκριτη άνεση 
θερµοκρασίας όσο κρύος και αν είναι ο καιρός. 

Με δύο ρυθµίσεις θερµοκρασίας, µπορείτε να επιλέξετε εκείνη που σας ταιράζει καλύτερα, και εάν χρειαστεί, 
µπορείτε να το πλύνετε χάρη στο αφαιρούµενο καλώδιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Φιλική προς το δέρµα µε µικροφλις που αναπνέει
• Ηλεκτρονικό χειριστήριο θερµοκρασίας µε τρεις 

ρυθµίσεις θερµοκρασίας µε φωτεινή ένδειξη
• Αυτόµατη απενεργοποίηση µετά από 90 λεπτά
• Σύστηµα υψηλής ασφαλείας: ηλεκτρονική προστασία 

από υπερθέρµανση και αυτόµατη
• διακοπή σε περίπτωση βλάβης
• Πλενόµενη, αφαιρούµενη  

χνουδωτή επένδυση
• Ύφασµα: 100% πολυεστέρας
• Μέγεθος προϊόντος:  

30 x 30 x 24 cm
• Ισχύς εισόδου: 100 W

Θερµαινόµενη Κουβέρτα - Υπόστρωµα

SUB 0700BE
Τα πόδια σας δεν θα είναι ποτέ πια κρύα µε αυτή την ηλεκρική 
θερµοφόρα ποδιών. Το εξαιρετικά µαλακό, χνουδωτό ύφασµα 
θα σας χαρίσει την πιο απολαυστική εµπειρία. 

Οι τρεις ρυθµίσεις θερµοκρασίας µε φωτεινή ένδειξη και η λειτουργία 
αυτόµατης απενεργοποίησης µετά από 90 λεπτά, την κάνουν πολύ 
εύκολη στη χρήση. Το µέγιστο επίπεδο ασφάλειας διασφαλίζεται 
από ηλεκτρονική προστασία από υπερθέρµανση και αυτόµατη 
διακοπή σε περίπτωση βλάβης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ∆ιαστάσεις για ένα άτοµο
• Τηλεχειριστήριο
• Συνιστώµενος χρόνος προθέρµανσης 30 λεπτά
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
• Προστασία από υπερθέρµανση
• Μήκος καλωδίου ρεύµατος: 2,0 m
• Ισχύς εισόδου 60 W
• Πλενόµενος 100% πολυεστέρας (φλις τύπου polar)  

χάρη στο αφαιρούµενο καλώδιο µε τηλεχειριστήριο

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΧΝΟΥ∆ΩΤΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΜΙΚΡΟΦΛΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΕΙ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SHI 5600GD SHI 5300GD SHI 5200GD SHI 5500GD SHI 4500GD

Ισχύς 55 W 50 W 50 W 50 W 60 W 

Επιφάνεια πλάκας επίστρωση 
τιτανίου

επίστρωση 
τιτανίου

επίστρωση 
τιτανίου

επίστρωση 
τιτανίου

επίστρωση 
τιτανίου

Καλώδιο υφασµάτινο 
περίβληµα - χρυσό

υφασµάτινο 
περίβληµα - χρυσό

υφασµάτινο 
περίβληµα - χρυσό

υφασµάτινο 
περίβληµα - χρυσό

υφασµάτινο 
περίβληµα - χρυσό

Θήκη µεταφοράς ναι ναι ναι ναι ναι

Μαγνητικό κουτί δώρου ναι ναι ναι ναι ναι

Λευκή οθόνη ενδείξεων ναι ναι ναι ναι ναι

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

Ισχύς 45 W 50 W 42 W 45 W 40 W 40 W 

Ιονισµός ναι ενεργός ναι παθητικός  
(σε µια πλάκα)

ναι παθητικός  
(σε µια πλάκα)

ναι παθητικός  
(σε µια πλάκα) - -

Θήκη µεταφοράς ναι ναι - - - -

Μαγνητικό κουτί 
δώρου ναι ναι - - - -

Λευκή οθόνη 
ενδείξεων ναι ναι - - - -

ΙΣΙΩΤΙΚΕΣ 
ΜΑΛΛΙΩΝ

ΙΣΙΩΤΙΚΕΣ 
ΜΑΛΛΙΩΝ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SHS 7551VT 
SHS 7551RD SHS 7401WH SHS 8603

Ρυθμίσεις 
θερμοκρασίας 2 2 1

Ψυχρός αέρας ναι ναι -

Λειτουργία ιονισμού ναι - -

Αριθμός 
εξαρτημάτων 7 3 -

Ισχύς 1 000 W 1 000 W 38 W

ΜΟΝΤΕΛΟ SHS 0900GD SHS 3000BK SHS O850BK

Ρυθµίσεις 
θερµοκρασίας 11 2 5

Ψυχρός αέρας ναι ναι -

Λειτουργία ιονισµού ναι - -

Αριθµός 
εξαρτηµάτων - - -

Ισχύς 45 W 400 W 42 W

ΨΑΛΙ∆ΙΑ ΓΙΑ 
ΜΠΟΥΚΛΕΣ

ΨΑΛΙ∆ΙΑ ΓΙΑ 
ΜΠΟΥΚΛΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SHD 0045BK SHD 40G 
SHD 40B

SHD 7221GR   
SHD 7220VT SHD 7200GD

Κινητήρας DC DC DC DC

Ισχύς 1 600 W 1 200 W 1 800 W 2 000 W

Ισχύς levels 3 2 3 3

Ταχύτητες 2 1 2 2

Κουµπί ψυχρού αέρα ναι - ναι ναι

Λειτουργία ιονισµού - - ναι ναι

Αναδιπλούµενη λαβή ναι - ναι ναι

Αποσπώµενο πίσω πλέγµα ναι - ναι ναι

Φυσούνα - - - ναι

Μήκος καλωδίου ρεύµατος 1,8 m 1,7 m 1,7 m 1,7 m

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

Κινητήρας AC AC AC AC DC

Ισχύς 2 200 W 2 400 W 2 100 W 2 300 W 2 200 W

Ισχύς levels 3 3 3 3 3

Ταχύτητες 2 2 2 2 2

Κουµπί ψυχρού αέρα ναι ναι ναι ναι ναι

Λειτουργία ιονισµού ναι ναι ναι ναι ναι

Αναδιπλούµενη λαβή - - - - -

Αποσπώµενο πίσω πλέγµα ναι ναι ναι ναι ναι

Φυσούνα ναι ναι ναι ναι ναι

Μήκος καλωδίου ρεύµατος 3,5 m 3 m 2,2 m 1,7 m 1,7 m

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΑ 
ΜΑΛΛΙΩΝ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SHD 6701RD   
SHD 6700VT

SHD 6600V   
SHD 6600 SHD 6600W

SHD 6505VT   
SHD 6504W

Κινητήρας DC DC DC

Ισχύς 2 000 W 2 000 W 1 400 W

Ισχύς levels 3 3 2

Ταχύτητες 2 2 1

Κουµπί ψυχρού αέρα ναι ναι ναι

Λειτουργία ιονισµού - - -

Αναδιπλούµενη λαβή - - -

Αποσπώµενο πίσω πλέγµα ναι ναι -

Φυσούνα ναι - ναι

Μήκος καλωδίου ρεύµατος 2,6 m 2,6 m 1,7 m

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

Κινητήρας DC DC DC DC DC

Ισχύς 2 000 W 2 000 W 2 000 W 1 400 W 850 W

Ισχύς levels 3 3 3 3 2

Ταχύτητες 2 2 2 1 1

Κουµπί ψυχρού αέρα ναι ναι ναι - ναι

Λειτουργία ιονισµού ναι - ναι - -

Αναδιπλούµενη λαβή ναι ναι ναι ναι ναι

Αποσπώµενο πίσω πλέγµα ναι ναι ναι ναι -

Φυσούνα ναι - - - -

Μήκος καλωδίου ρεύµατος 1,7 m 1,7 m 1,8 m 1,7 m 1,7 m

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΑ 
ΜΑΛΛΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΑ 
ΜΑΛΛΙΩΝ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SHP 4302RD SHP 3500BL SHP 3301BL

Operation Πρίζα / Μπαταρία Πρίζα / Μπαταρία Πρίζα / Μπαταρία

Αποσπώμενα 
εξαρτήματα 1 4 1

Πλάτος λεπίδας 35 mm 28 mm 25 mm

Χρόνος φόρτισης 8 ώρες 2 ώρες 8 ώρες

Χρόνος λειτουργίας 50 λεπτά 1 ώρα 50 λεπτά

Βάση - - -

ΜΟΝΤΕΛΟ SHP 8900BK SHP 8400BK SHP 8305BK SHP 7411BK

Ισχύς Πρίζα / Μπαταρία Πρίζα / Μπαταρία Πρίζα / Μπαταρία Πρίζα / Μπαταρία

Ανταλλάξιµα 
εξαρτήµατα 7 8 12 12

Πλάτος λεπίδας 46 mm 46 mm 39 mm 34 mm

Λεπίδες τιτανίου ναι ναι ναι ναι

Απευθείας µετάδοση 
κίνησης ναι ναι ναι ναι

Χρόνος φόρτισης 2 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 2 ώρες

Χρόνος λειτουργίας 3 ώρες 2 ώρες 1 ώρα 2 ώρες

Θήκη µεταφοράς - ναι ναι -

Βάση - - ναι ναι

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ

100

PERSONAL CAREΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 



ΜΟΝΤΕΛΟ SHP 320SL SHP 211SL SHP 101BL

Λειτουργία Πρίζα Πρίζα -

Αποσπώµενα 
εξαρτήµατα 4 4 -

Πλάτος λεπίδας 45 mm 45 mm -

Χρόνος φόρτισης - - -

Χρόνος λειτουργίας - - -

Βάση - - ναι

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

Ισχύς Πρίζα / Μπαταρία Πρίζα / Μπαταρία Πρίζα / Μπαταρία

Ανταλλάξιµα  
εξαρτήµατα `7 6 2

Πλάτος λεπίδας 41 mm 41 mm 39 mm

Λεπίδες τιτανίου ναι ναι 8 ώρες

Απευθείας µετάδοση 
κίνησης ναι ναι 40 λεπτά

Πλήρης φόρτιση 8 ώρες 8 ώρες ναι

Χρόνος λειτουργίας 45 λκεπτά 45 λκεπτά

Θήκη µεταφοράς - -

Βάση ναι -

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ
SOC 3311BK  
SOC 3312WH  
SOC 3210SL

SOC 2200SL  
SOC 2201RS  
SOC 2202TQ

SOC 1101RD  
SOC 1100SL  
SOC 1102TQ

SOC 0910BL  
SOC 0911RS  
SOC 0912GR

Προγράµµατα 5 5 - -

Ταχύτητες - - 10 2

Ταλαντώσεις ανά λεπτό 48,000 45,000 41,000 26,000

Quadpacer ναι ναι ναι ναι

∆ιάρκεια µπαταρίας 45 ηµέρες 45 ηµέρες 45 ηµέρες 15 ηµέρες

Αποστειρωτής UV ναι - - -

Θήκη µε υποδοχή USB ναι ναι - -

Θήκη ναι ναι ναι -

Κωδικός IP IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
SONIC

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

Τεχνολογία 4D ναι - -

Ταλαντούµενες 
κεφαλές 3 3 3 2

Λειτουργία ενσύρµατη/ασύρµατη ενσύρµατη/ασύρµατη ενσύρµατη/ασύρµατη ενσύρµατη/ασύρµατη

Χρόνος λειτουργίας 3 ώρες 40 λεπτά 75 λεπτά 45 λεπτά

Χρόνος φόρτισης 3,5 ώρες 120 λεπτά 8 ώρες 8 ώρες

Τρίµερ ναι ναι - -

Θήκη µεταφοράς - ναι - -

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SOI 3312WH
SOI 2200SL  
SOI 2201RS  
SOI 2202TQ

SOI 1100SL 
SOI 1101RD 
SOI 1102TQ

Αριθµός τρόπων λειτουργίας 3 1 3

Χρονοµετρητής quad pace 4*30sec quad pace 4*30sec quad pace 4*30sec

Χωρητικότητα δοχείου νερού 600 ml 600 ml 150 ml 

Αριθµός ακροφυσίων 4 4 5

Αριθµός σετ στη συσκευασία 2 2 2

Κεφαλή µε περιστροφή 360° ναι ναι ναι

Συµβατότητα για στοµατικό 
διάλυµα ναι ναι ναι

Θήκη µεταφοράς οχι οχι ναι

Ειδική θήκη ακροφυσίων ναι ναι οχι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ
ΝΕΡΟΥ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SBS 8002BK SBS 8800BK SBS 8000BK

Ικανότητα ζύγισης 180 kg 180 kg 180 kg

Κλίµακα µετρήσεων 100 g 100 g 100 g

Υπέρ- λεπτός σχεδιασµός  
(ύψος σε mm) 22 mm 22 mm 22 mm

Πλατφόρµα γυαλί γυαλί γυαλί

Γυάλινη επιφάνεια ασφαλείας  
(ύψος σε mm) 6 mm 8 mm 6 mm

Οθόνη LCD Μεγάλη λευκή οθόνη LCD 82 x 42 mm 74 x 35.6 mm

∆ιαθέσιµες µονάδες µέτρησης kg/lb kg/lb kg/lb

Bluetooth ναι ναι ναι

Μέτρηση λίπους σώµατος (%) ναι ναι ναι

Μέτρηση νερού σώµατος (%) ναι ναι ναι

Μέτρηση µυικής µάζας ( %) ναι ναι ναι

Μέτρηση οστικής µάζας (kg) ναι ναι ναι

Τεχνολογία αυτόµατης ενεργοποίησης ναι ναι ναι

Μνήµη για έως x χρήστες προφίλ πολλαπλών χρηστών προφίλ πολλαπλών χρηστών προφίλ πολλαπλών χρηστών 

Μπαταρίες 4 x 1.5V AAA 
(περιλαµβάνονται)

4 x 1.5V AAA 
(περιλαµβάνονται)

2 x 1.5V AAA 
(περιλαµβάνονται)

ΖΥΓΑΡΙΑ 
ΣΩΜΑΤΟΣS
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ΜΟΝΤΕΛΟ SBP 6800WH SBD 1470WH SBP 690

Μέτρηση αρτηριακή πίεση καρδιακοί 
παλµοί

αρτηριακή πίεση καρδιακοί 
παλµοί

αρτηριακή πίεση καρδιακοί 
παλµοί

Προειδοποιητική 
ένδειξη καρδιακής ναι ναι ναι

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

∆ιάµετρος περιβραχιόνιου 
/περιχειρίδας 22-42 cm 13.5 – 19.5 cm 22 – 42 cm

Μνήµη 60 µετρήσεις (για 1 χρήστη) 60 µετρήσεις (για 1 χρήστη) 60 µετρήσεις (για 1 χρήστη)

Μπαταρίες 4x AAA µπαταρίες 4x AAA µπαταρίες 4x AA µπαταρίες

BLOOD 
PRESSURE 
MONITOR

ΜΟΝΤΕΛΟ SBS 6015WH                  
SBS 6016BK

SBS 5050BK                    
SBS 5051WH

SBS 2302SN                  
SBS 2300BK                 
SBS 2301WH

SBS 113SL

Ικανότητα ζύγισης 180 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Κλίµακα µετρήσεων 100 g 100 g 100 g 100 g

Υπέρ- λεπτός σχεδιασµός  
(ύψος σε mm) 23 mm 20 mm 21 mm 24 mm

Πλατφόρµα ανοξείδωτο ατσάλι γυαλί γυαλί γυαλί

Γυάλινη επιφάνεια ασφαλείας  
(ύψος σε mm) - 6 mm 5 mm 6 mm

Οθόνη LCD 62 x 62 mm 74 x 28.5 mm 74 x 28.5 mm 74 x 28.5 mm

∆ιαθέσιµες µονάδες µέτρησης kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb

Bluetooth - - - -

Μέτρηση λίπους σώµατος (%) ναι ναι - -

Μέτρηση νερού σώµατος (%) ναι ναι - -

Μέτρηση µυικής µάζας ( %) ναι - - -

Μέτρηση οστικής µάζας (kg) ναι - - -

Τεχνολογία αυτόµατης ενεργοποίησης ναι ναι ναι ναι

Μνήµη για έως x χρήστες 8 12 12 12

Μπαταρίες 2 x CR2032 
(περιλαµβάνονται)

1 x CR2032 
(περιλαµβάνονται)

1 x CR2032 
(περιλαµβάνονται)

1 x CR2032 
(περιλαµβάνονται)

ΖΥΓΑΡΙΑ 
ΣΩΜΑΤΟΣS
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