
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

2020



2



ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ
 ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ - ΣΕΣΟΥΑΡ
 ΙΣΙΩΤΙΚΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
 ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕΣ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SONIC
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
 ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ:

3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ



SENCOR   
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΑΣ
Στην Ιαπωνία των αρχών του 1970, η SENCOR ξεκίνησε ένα συναρπαστικό ταξίδι καινοτόμων, ποικίλων προϊόντων, με 
διαφορετικό και πρωτότυπο σχεδιασμό, χρώματα, μοναδικές ιδιότητες και διαθεσιμότητα. H γκάμα των προϊόντων μπορεί 
να αλλάζει 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, 
ψαλίδια για μπούκλες, ισιωτικές μαλλιών, κουρευτικές και ξυριστικές 
μηχανές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ηλεκτρικούς εκτοξευτές νερού, 
πιεσόμετρα, ζυγαριές σώματος 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 
14 διαφορετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας που προσφέρουν  

απαλή περιποίηση για αξεπέραστο στυλ και 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 διαφορετικούς τύπους δέρματος 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 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 καθενός. Η ταχύτητα λειτουργίας και η απαλή τρίχα 
τους προσφέρουν αποτελεσματική καθαριότητα και προστασία από 
παθήσεις στις κοιλότητες και τα ούλα. Η προσφορά ωστόσο δεν 
σταματά εδώ: οι ηλεκτρικοί εκτοξευτές νερού προσφέρουν έξτρα 
υπηρεσίες χρησιμοποιώντας παλμικές ριπές νερού υψηλής πίεσης 
που αφαιρούν την πλάκα και τα υπολείμματα τροφών ανάμεσα στα 
δόντια και στη γραμμή των ούλων. Μια τέτοια θεραπεία την εκτιμούν 
όχι μόνο όσοι έχουν σιδεράκια και εμφυτεύματα, που είναι δύσκολο να 
καθαριστούν, αλλά και όσοι επιθυμούν να διατηρήσουν τέλεια υγεία 
των ούλων τους. 
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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 οποιαδήποτε διαταραχή στην αρτηριακή μας πίεση και 

να αναζητήσουμε την αναγκαία ιατρική θεραπεία.  νΉ α έχουμε τη 

βεβαιότητα ότι όλα είναι εντάξει.

Σωματικό βάρος – είναι γνωστό ότι αυτό είναι κάτι που απασχολεί 

πολλούς από εμάς. Μάθετε να έχετε τον έλεγχο του βάρους σας με μια 

ζυγαριά σώματος που διαθέτει προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης 

– όπως μυική μάζα ή σωματικό λίπος,  οστική μάζα, ποσοστό νερού, 

Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI), Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό (BMR). Τα 

υπερσύγχρονης τεχνολογίας μοντέλα διαθέτουν τεχνολογία 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 ΤΗ 
SENCOR  
Δεκαετίες 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 της επιφάνειας. Οι 
άνδρες θα εκτιμήσουν τις ξυριστικές μηχανές με 
προηγμένη τεχνολογία  4D, που προσαρμόζονται 
σε οποιαδήποτε 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, σας 
προσφέρουμε τη βοήθεια μίας  έξυπνης  ζυγαριάς 
σώματος που συνδέεται με εφαρμογή  κινητού, 
ενός πιεσόμετρου ακριβείας και μεγάλου μεγέθους 
θερμαινόμενες κουβέρτες. Συνδυάζοντας την 
αντοχή με τη λογική τιμή, 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 
μοντέρνα βοηθήματα ομορφιάς, το χτένισμά 
σας σίγουρα θα 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 σαςτο στυλ 
και τη φροντίδα που χρειάζονται για να έχετε 
την εμφάνιση μιας σταρ. 
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ΔΩΣΤΕ 
ΣΤΥΛ ΚΑΙ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΑ 
ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ
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ΕΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ  
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ  

Υγιή, λαμπερά μαλλιά με άψογο στυλ 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 απαλό στέγνωμα. Για να κάνει 
τα μαλλιά σας να φαίνονται εκθαμβωτικά, το σύστημα  ιονισμού 
σφραγίζει  της επιφάνεια της 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 νοιώσετε ικανοποιημένη 
με το αποτέλεσμα, πατήστε το κουμπί ψυχρού αέρα για να το 
διατηρήσετε. Ιδού το αποτέλεσμα! 

Απόλυτη ικανοποίηση θα σας προσφέρουν και τα πρακτικά 
χαρακτηριστικά τους. Τα σύγχρονα πιστολάκια μαλλιών μας είναι 
εφοδιασμένα με θηλιά κρεμάσματος για εύκολη αποθήκευση, 
διευκολύνουν τις κινήσεις σας χάρη στο μακρύ καλώδιο ρεύματος, 
χρησιμοποιούν λαστιχένιο επικάλυψη για να προστατεύουν 
τη πυκνότητα 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 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 
επιθυμείτε. 

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΑ 
ΜΑΛΛΙΩΝ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΛΛΙΩΝ 
SENCOR  
• Πανάλαφρος σχεδιασμός για απόλυτα 

ξεκούραστη χρήση
• Διάφορες ρυθμίσεις θερμοκρασίας 

και ταχύτητας για τη δημιουργία του 
ιδανικού στυλ

• 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 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 δεν κουράζει το χέρι σας. Επιλέξτε 
ένα στόμιο ροής αέρα για ίσια γραμμή μαλλιού ή χρησιμοποιήστε 
τη φυσούνα για έξτρα όγκο και ολοκληρώστε το  χτένισμά σας με τη 
λειτουργία ψυχρού αέρα για μεγαλύτερη διάρκεια. 

Μεγάλη σημασία έχει δοθεί και στα πρακτικά ζητήματα: το πιστολάκι διαθέτει 
αποσπώμενο πίσω πλέγμα 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 ακουμπάμε κάτω.  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 πλέγμα για ευκολότερο καθάρισμα
• Θηλιά κρεμάσματος για εύκολη αποθήκευση
• Θερμική ασφάλεια για προστασία του μοτέρ από υπερθέρμανση
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2,6

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Φυσούνα
• Στόμιο συγκέντρωσης αέρα



Πιστολάκι μαλλιών 

SHD 6700VT
Λεπτό στόμιο αέρα και φυσούνα: δύο απαραίτητα 
στοιχεία για κάθε εντυπωσιακό χτένισμα. Με ισχύ 
2.000W, τρεις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και δύο 
ρυθμίσεις ταχύτητας μπορείτε να δημιουργήσετε το 
επιθυμητό στυλ με απίστευτη ευκολία. 

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

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ισχύς εισόδου 2.000 W
• Πανάλαφρος σχεδιασμός και καλώδιο ρεύματος μήκους 

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

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

για κάθε στυλιστικό αποτέλεσμα
• Αποσπώμενο πίσω πλέγμα για ευκολότερο καθάρισμα
• Θερμική ασφάλεια για προστασία του μοτέρ από 

υπερθέρμανση
• Θηλιά κρεμάσματος και πίσω μέρος λαβής με λαστιχένια 

επικάλυψη για ασφαλή αποθήκευση και κράτημα

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ πίσω πλέγμα

3 ρυθμίσειςε θερμοκρασίας και 2 
ρυθμίσεις ταχύτητας

ΘΗΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ



Πιστολάκι μαλλιών

SHD 6600

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ισχύς 2.000 W
• Πανάλαφρος σχεδιασμός και πίσω μέρος λαβής με λαστιχένια επικάλυψη για 

άνετη χρήση
• 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας σε 2 ταχύτητες για ανεπανάληπτο αποτέλεσμα
• Λεπτό στόμιο ροής και κουμπί ψυχρού αέρα για χτένισμα με ακρίβεια που 

διαρκεί
• Αποσπώμενο πίσω πλέγμα για ευκολότερο καθάρισμα
• Πλαϊνά λαστιχένια προστατευτικά που προστατεύουν το σεσουάρ από 

γρατζουνιές όταν το ακουμπούμε κάτω
• Θερμική ασφάλεια που προστατεύει τον μοτέρ 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: δεν 
χρειάζεται τίποτα παραπάνω για ένα εντυπωσιακό styling. Το λεπτό στόμιο αέρα σάς 
βοηθά να δημιουργήσετε με ακρίβεια το στυλ που επιθυμείτε, το οποίο και διαρκεί 
χάρη στη λειτουργία ψυχρού αέρα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το πιστολάκι μαλλιών: ο πανάλαφρος σχεδιασμός δεν αφήνει το χέρι σας να 
κουραστεί ενώ το καλώδιο μήκους 2,6m σας επιτρέπει να κινείστε όσο θέλετε.

Έχουμε λύσεις και στα πρακτικά ζητήματα: το πιστολάκι μαλλιών διαθέτει πίσω μέρος 
λαβής με λαστιχένια επικάλυψη για ασφαλές κράτημα, αποσπώμενο πίσω πλέγμα 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 το μοτέρ από υπερθέρμανση
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Πιστολάκι μαλλιών

SHD 6505VT

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ισχύς εισόδου 1.400 W
• 2 επίπεδα ισχύος για απαλό ή γρήγορο στέγνωμα
• Λεπτό στόμιο αέρα για ίσια μαλλιά και φυσούναγια 

ένα styling με όγκο
• Επιλογή COOL για τη διατήρηση του χτενίσματος
• Θηλιά κρεμάσματος και λαστιχένια επικάλυψη για 

την άνεσή σας

Θέλετε να «καλομάθετε» τα μαλλιά σας με 
απαλό χτένισμα ή βιάζεστε και χρειάζεστε 
ένα γρήγορο αποτέλεσμα; Προτιμάτε τα 
κομψά ίσια μαλλιά ή τον έξτρα όγκο; Το 
πιστολάκι αυτό μπορεί να κάνει κάθε τι που 
επιθυμείτε. 

Το λεπτό στόμιο ροής κάνει τα μαλλιά σας 
ίσια ενώ η φυσούνα δίνει έξτρα όγκο. Τα 
δύο επίπεδα ισχύος προσφέρουν απαλό 
ή γρήγορο στέγνωμα και η επιλογή COOL 
σταθεροποιεί το τελικό αποτέλεσμα ώστε να 
κρατήσει περισσότερο. Η θηλιά κρεμάσματος 
και η λαστιχένια επικάλυψη σας προσφέρουν 
μεγαλύτερη άνεση στη χρήση της συσκευής. 

SHD 6504RD SHD 6505VT
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Πιστολάκι μαλλιών 

SHD 108VT

Πιστολάκι μαλλιών

SHD 40G

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ισχύς εισόδου 2.200 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 γρήγορο  φιξάρισμα 
και φορμάρισμα του χτενίσματός σας 

• Κυψελωτά στόμια εκροής για βέλτιστη ροή 
αέρα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ισχύς εισόδου 1.200 W
• 2 επίπεδα ισχύος: απαλή ροή αέρα σε χαμηλή θερμοκρασία 

ή/και δυνατή ροή αέρα σε  υψηλή θερμοκρασία
• Αθόρυβο μοτέρ 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

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

Έχετε 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. 

Απολαύστε την αθόρυβη λειτουργία αυτού του σεσουάρ 
ενώ δημιουργείτε στα μαλλιά σας το στυλ 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 
αντιβακτηριακή επιφάνειά του και το κυψελωτό πλέγμα 
εισροής αέρα. Η μακρόχρονη λειτουργία του διασφαλίζεται 
από τους επαργυρωμένους διακόπτες και τη θερμική 
ασφάλεια που προστατεύει το μοτέρ από υπερθέρμανση. 
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SHD 40G SHD 40B

Πιστολάκι ταξιδίου 

SHD 7221GR

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ισχύς εισόδου 1.500 W
• Αναδιπλούμενη λαβή για ευκολότερη αποθήκευση και μεταφορά
• Λειτουργία ιονισμού για υγιή και λαμπερά μαλλιά
• 2 ταχύτητες (απαλή και δυνατή ροή αέρα) και 3 επίπεδα θερμοκρασίας 

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

SHD 7221GR SHD 7220VT

Μην συμβιβάζεστε ακόμη και όταν είστε 
μακριά από το σπίτι! Αυτό το πιστολάκι, με 
λαβή που διπλώνει και εξοικονομεί χώρο, 
διαθέτει λειτουργία ιονισμού, η οποία 
παράγει αρνητικά ιόντα που προστατεύουν 
την υγεία των μαλλιών σας και χαρίζουν 
ασύγκριτα λαμπερή όψη. 

Οι δύο ταχύτητες (απαλή και δυνατή ροή 
αέρα) σε τρία επίπεδα ισχύος (χαμηλή, 
μεσαία και υψηλή θερμοκρασία) σε συνδυασμό 
με το πατενταρισμένο αποσπώμενο στόμιο ροής 
αέρα εγγυώνται θεαματικά αποτελέσματα. Έχετε 
τον απόλυτο έλεγχο με τις ενδεικτικές λυχνίες για 
λειτουργία ψυχρού αέρα και ιονισμού. 

ΚΟΥΜΠΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ πίσω πλέγμα ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΧΥΟΣ 
  (χαμηλή, μεσαία και υψηλή 

θερμοκρασία)
15
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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. 
Αποκτήστε 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. 

Πιστολάκι ταξιδίου 

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

Αυτό το πανίσχυρο πιστολάκι ταξιδίου, με το 
πλεονέκτημα του πολύ δυνατού και αθόρυβου μοτέρ 
2.000 W DC, σας προσφέρει όλα όσα ονειρεύεστε: 
πανάλαφρος σχεδιασμός, επιφάνεια με αντιβακτηριακή 
επεξεργασία, κουμπί ψυχρού αέρα για πιο γρήγορο 
κράτημα και styling σε δύο επίπεδα ταχύτητας και τρία 
επίπεδα ισχύος. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ισχύς εισόδου 2.000 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)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Αθόρυβο μοτέρ 2.000 W DC
• Επιφάνεια αντιβακτηριακής επεξεργασίας
• 2 ταχύτητες και 3 επίπεδα ισχύος για διαφορετικά 

στυλ χτενίσματος
• Κουμπί ψυχρού αέρα για γρηγορότερο κράτημα και 

φορμάρισμα
• Πανάλαφρος σχεδιασμός
• Αποσπώμενο πίσω πλέγμα για ευκολότερο 

καθάρισμα
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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. 

Ο πανάλαφρος σχεδιασμός και το αθόρυβο 
μοτέρ DC μετατρέπουν το χτένισμα σε μια 
απολαυστική εμπειρία, ενώ τα 3 επίπεδα ισχύος 
1.400 W (χαμηλή, μεσαία και υψηλή) δημιουργούν 
το στυλ που ονειρεύεστε. 

Πιστολάκι ταξιδίου 

SHD 64O0B

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Αθόρυβο μοτέρ 1.400 W DC
• 3 επίπεδα ισχύος (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό) για 

διαφορετικά στυλ 
• Πανάλαφρος σχεδιασμός, μόνον 254 g
• Επιφάνεια αντιβακτηριακής επεξεργασίας
• Κυματοειδές θερμαντικό σπιράλ
• Θερμική ασφάλεια που προστατεύει το μοτέρ από 

υπερθέρμανση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 βέλτιστα 
αποτελέσματα

• Τα πλαϊνα λαστιχένια προστατευτικά 
προφυλλάσουν από γρατζουνιές

• Θηλιά κρεμάσματος για εύκολη 
αποθήκευση

• Μοτέρ 850W DC 

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. 
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ΚΑΤ-ΕΥΘΕΙΑ-Ν  
ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΟ 
ΣΤΥΛ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ STYLING 

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 μέγεθος, αποτελεί ένα πολύτιμο βοηθό που 
διαθέτει ποικίλες προηγμένες ιδιότητες για να σας χαρίσει μια 
μοναδική εμπειρία. Επιλέξτε μια από τις 14 διαφορετικές ρυθμίσεις 
θερμοκρασίας που ταιριάζει στα μαλλιά σας. Η επιφάνεια τιτανίου 
δίνει μία απαράμιλλης κομψότητας εμφάνιση, ενώ 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 δημιουργήσετε το στυλ 
σας όσο πιο εύκολα και ξεκούραστα γίνεται. 

Ο πανάλαφρος σχεδιασμός τους δεν κουράζει το χέρι σας, 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. 

Ο ΑΤΜΟΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ  
Με τις ισιωτικές μαλλιών της SENCOR, δεν χρεάζεται 
να σας προβληματίζει το θέμα της καθημερινής τους 
χρήση. Η λειτουργία ατμού για ενυδάτωση φροντίζει 
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
• 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°

• Πλάκες ισιώματος με επίστρωση τιτανίου 
για βέλτιστη μεταφορά θερμότητας και 
κομψή εμφάνιση
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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 το 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 ισιώματος με επίστρωση 
τιτανίου και ο λεπτός σχεδιασμός προσφέρουν αξεπέραστη άνεση και 
εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ  
στις πλάκες ισιώματος 

100-230 °C

ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ ΕΛΑΙΟΥ ΑΡΓΚΑΝ  
για έξτρα θρέψη μαλλιών

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 360° 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Ειδικό εξάρτημα για ομοιόμορφη εφαρμογή 

ελαίου αργκάν στο ίσιωμα
• Εξάρτημα βούρτσας ισιώματος για τη 

διατήρηση της φυσικής όψης
• Εξάρτημα που ξεμπερδεύει τα μαλλιά στο 

ίσιωμα

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

άνεση και κομψή εμφάνιση
• 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.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 ένδειξη

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 360° 

ΑΤΜΟΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ  

ΜΑΛΛΙΩΝ 

Πλάκες ισιώματος με 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 
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Ισιωτική μαλλιών 

SHI 5500GD
Οι πλάκες ισιώματος με επίστρωση τιτανίου 
λειτουργούν σε 14 ρυθμίσεις θερμοκρασίας (100-230 
°C) και παρέχουν βέλτιση μεταφορά θερμότητας για 
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 ίσιωμα. 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. 

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

εξατομικευμένο styling
• Οι πλάκες ισιώματος 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 πιο 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. 

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

φροντίδακαι άψογα αποτελέσματα 
• Λεπτός σχεδιασμός ιδανικός για ίσιωμα και μπούκλες
• Πανάλαφρος σχεδιασμός, μόνον 295 g
• Επιφάνεια ισιώματος με βέλτιστη μεταφορά θερμότητας 

για πιο άνετη χρήση•Λευκή φωτεινή ένδειξη

170–230°C ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 360° Πλάκες ισιώματος με 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
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Ισιωτική μαλλιών

SHI 4500GD
Διαθέτοντας θερμότητα υπερύθρων και πλάκες ισιώματος 
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.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ισχύς εισόδου: 60 W•Θερμότητα υπερύθρων για απαλή 

περιποίηση
• Λεπτός σχεδιασμός ιδανικός για ίσιωμα και μπούκλες
• Πλάκες ισιώματος 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 ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΜΕ 
ΑΤΜΟ

Πλάκες ισιώματος 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), τη βέλτιστη μεταφορά θερμότητας με την επίστρωση 
τιτανίου στις πλάκες ισιώματος, και το καλώδιο μήκους 180-cm με 
περιστροφή 360°. Η ένδειξη με οπίσθιο φωτισμό σας παρέχει πλήρη 
έλεγχο της διαδικασίας.

Ισιωτική μαλλιών

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

Αλλάξτε το στυλ σας καθημερινά με τους τρεις τύπους 
ανταλλακτικών πλακών ισιώματος 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 ισιώματος για να έχετε 
το επιθυμητό αποτέλεσμα! 

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

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ισχύς εισόδου: 45 W•Θερμότητα 

υπερύθρων για απαλή φροντίδα
• 14 ρυθμίσεις θερμοκρασίας 100-230 °C
• Πλάκες ισιώματος με επίστρωση 

τιτανίου για κομψό αποτέλεσμα

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

προστατευτικό περίβλημα για μέγιστη ασφάλεια
• Λευκή φωτεινή ένδειξη 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 ισιώματος για απόλυτα 

ευθύγραμμο ίσιωμα
• Ελαφρώς κυματιστές πλάκες ισιώματος για ήπιο 

αποτέλεσμα
• Πολύ κυματιστές πλάκες ισιώματος 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 απαιτείται μεγάλη πίεση. 

Ισιωτική μαλλιών 

SHI 110BK
Οι προηγμένες τεχνολογίες, όπως η θέρμανση 
PTC ή 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. 

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

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

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ένδειξη λειτουργίας LED και οθόνη που εμφανίζει την  τρέχουσα 

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

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Τεχνολογία PTC για γρήγορη θέρμανση των πλακών στην επιθυμητή θερμοκρασία
• Ειδική κατασκευή αιωρούμενων πλακών για να μη φθείρονται τα μαλλιά καθώς μειώνεται η 

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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ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΝΑ 
ΛΑΜΨΟΥΝ

Τα φυσικά σας μαλλιά είναι ίσια αλλά τρελαίνεστε για 
μπούκλες; Δε χρειάζεστε περμανάντ, τα ψαλίδια 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. Τα υπόλοιπα τα 
αναλαμβάνει το ψαλίδι με τα εξαρτήματά του. Η δυνατότητα 
επιλογής έως και επτά εξαρτημάτων σας δίνει 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.

Δεν 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.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕΣ 
SENCOR
• Λειτουργία ιονισμού με αντιστατική 

δράση
• 7 εναλλάξιμα εξαρτήματα και δύο 

επίπεδα 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

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ
ΜΠΟΥΚΛΕΣ 
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Ψαλίδι για μπούκλες

SHS 7551VT

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 

• Εύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων με 
ειδικό κούμπωμα ασφαλείας

• Θερμική ασφάλεια που προστατεύει από 
υπερθέρμανση

• Ισχύς 1.000 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 στυλ 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 δίνουν 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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Ψαλίδι για μπούκλες

SHS 7401WH
Τα τρία εξαρτήματα που 
αλλάζουν εύκολα μαζί με 
2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας 
και κουμπί ψυχρού 
αέρα, εγγυώνται τέλεια 
στυλιστικά αποτελέσματα

Το ειδικό κούμπωμα και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας επιτρέπουν  
την άνετη χρήση, ενώ η θερμική ασφάλεια προστατεύει 
τη συσκευή από υπερθέρμανση.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 3 εναλλάξιμα εξαρτήματα και 2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας 

για διαφορετικά είδη στυλ
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και κούμπωμαασφαλείας 

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

ασφαλείας
• Καλώδιο ρεύματος με περιστροφή 360° για να μην 

τυλίγεται και μπερδεύεται
• Θερμική ασφάλεια που προστατεύει απόυπερθέρμανση
• Ισχύς 1.000 W

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Λαβίδες κατσαρώματος (διάμετρος 18 mm, 

μήκοςεργασίας 115 mm)
• Στρογγυλη βούρτσα (διάμετρος 20 mm, μήκος 

εργασίας 95mm)
• Μεγάλη στρογγυλή βούρτσα (διάμετρος 31 

mm,μήκος εργασίας 110 mm)

Ψαλίδι για μπούκλες

SHS 7603
Τα δύο επίπεδα θερμοκρασίας και οι λαβίδες 19 mm 
μπορούν να δημιουργήσουν το επιθυμητό κατσαρό στυλ 
στο λεπτό.

Η πρακτική αναδιπλούμενη βάση στήριξης και το καλώδιο με 
περιστροφή 360° κάνουν τη χρήση ιδιαίτερα άνετη.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ένδειξη Power On
• Λαβίδες διαμέτρου 19 mm
• Ενσωματωμένη αναδιπλούμενη βάση
• Φωτεινή ένδειξη On/Off
• Καλώδιο ρεύματος με περιστροφή 360°για 

να μην τυλίγεται και μπερδεύεται
• Iσχύς εισόδου 13 W•

Καθρέφτης καλλωπισμού

SMM 3090
Ένας ιδιαίτερος καθρέφτης καλλωπισμού σχεδιασμένος για την προσωπική 
περιποίηση ανδρών, γυναικών και εφήβων. 

Ελέγξτε το χτένισμα ή την επιδερμίδα σας με κάθε λεπτομέρεια.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Διάμετρος 18 cm με σχεδιασμό διπλής όψης
• Η μία όψη για κανονικό είδωλο και η άλλη με πενταπλή μεγέθυνσηπου 

επιτρέπει την τέλεια φροντίδα με κάθε λεπτμέρεια
• Οπίσθιος φωτισμός LED
• Οικονομική λειτουργία (μέγιστη κατανάλωση 5 W)
• Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
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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.  

3232



3333



ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ 
ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ   

ΣΕ ΚΟΥΡΕΙΟ
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ΠΟΛΛΑΠΛΗ 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. Διαλέξτε ανάμεσα σε πολυάριθμα εναλλάξιμα 
εξαρτήματα μήκους ή επιλέξτε τριμάρισμα χωρίς χτένα για το 
στυλ που επιθυμείτε. Η ακρίβεια των επαγγελματικών λεπίδων 
τιτανίου και το σταθερό κράτημα της εργονομικής λαβής σας 
δίνουν σιγουριά στη δημιουργία του στυλ σας.  

Επιπλέον, το σετ πολλαπλής περιποίησης παρέχει εξαρτήματα 
για τριμάρισμα στην τριχοφυία σε σώμα και μύτη, 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 μέσα σε μόλις 2 ώρες και να σας προσφέρουν 120 λεπτά 
αυτονομίας χωρίς μπερδεμένο καλώδιο ρεύματος. 

ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΟΔΑ  
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 στυλ και φροντίδας σώματος
• Γραφική ένδειξη μήκους τριμαρίσματος 

που σας δίνει τον απόλυτο 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 χρήση
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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. 
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.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Με την τεχνολογία ταχείας φόρτισης έχετε πλήρωςφορτισμένη 

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

25mm)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
• Φορτιστής, Θήκη μεταφοράς

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 το 
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.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 8305BK 

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 
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Κουρευτική μηχανή 

SHP 7411BK

Κουρευτική μηχανή 

SHP 7201SL

Το σετ πολλαπλής περιποίησης με 12 εναλλάξιμα εξαρτήματα σας επιτρέπει να φροντίζετε 
όλο το σώμα, καθώς ενδείκνυται για αφαίρεση τριχών από 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. 

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 στυλ 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. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 4 5 λεπτά
• Πλάτος λεπίδας 41 / 32 / 20 mm
• 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, 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  
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SHP 4502BLSHP 4501BK

Κουρευτική μηχανή

SHP 4502BL
Ανξάρτητα εάν  τροφοδοτείται από καλώδιο ή μπαταρία, αυτή η κουρευτική 
μηχανή προσφέρει 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. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 6201RD
Απολαύστε την περιποίησή σας με αυτή την κουρετική μηχανή πολλαπλών χρήσεων, 
που λειτουργεί με μοτέρ 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. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Λεπίδες τιτανίου και έξι εναλλάξιμα 

εξαρτήματα
• Μοτέρ υψηλής ταχύτητας που τροφοδοτείται 

από πρίζα/μπαταρία
• Επιλογή τριμαρίσματος χωρίς το εξάρτημα 

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

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

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τρίμμερ για περιποίηση μύτης, Ξυριστική 
μηχανή προσώπου, Τρίμμερ για κανονικά 
μαλλιά, Τρίμερ για μακριά μαλλιά, 
Εξάρτημα ρύθμισης μήκους τριχών 
προσώπου, Εξάρτημα ρύθμισης μήκους 
τριχών σώματος  
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Κουρευτική μηχανή 

SHP 4302RD

Κουρευτική μηχανή 

SHP 3301BL

Το εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ 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 

Ο χρόνος λειτουργίας 50 λεπτών και η λεπίδα πλάτους 25mm σας  δίνουν την ευκαιρία να 
πετύχετε μία εντυπωσιακή εμφάνιση. 

Ο εξαιρετικά αθόρυβος μοτέρ, 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. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Πηγή τροφοδοσίας πρίζα/μπαταρία για να καλύπτει κάθε τόπο ή κατάσταση
• Εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ 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
• Ενσωματωμένη μπαταρία Nimh
• με ένδειξη φόρτισης LED

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Φορτιστής/μετασχηματιστής  
ρεύματος, βούρτσα καθαρισμού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Ρυθμιστής  
ΜΗΚΟΥΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ 
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Κουρευτική μηχανή 

SHP 320SL

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ανοξείδωτο ατσάλι που προφυλάσσει 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

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 ασφαλές κράτημα
• Θηλιά κρεμάσματος για να είναι η συσκευή έτοιμη για χρήση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Τριμάρισμα σε μύτη, αυτιά και φαβορίτες με 2 εναλλασσόμενες κεφαλές
• Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αντοχή
• Πλενόμενες κεφαλές κουρέματος για μέγιστη υγιεινή
• Ενσωματωμένη 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
4 εξαρτήματα χτένας, κάλυμμα 
μονάδας κουρέματος, χτένα, 
ψαλίδι, βούρτσα καθαρισμού, λάδι 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Χρήσιμη 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 τηςσκουριά, ενώ 
οι πλενόμενες κεφαλές κοπής καθαρίζονται πολύ εύκολα. 
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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 επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία. Οι σύγχρονες μπαταρίες φορτίζουν γρήγορα και 
μπορεί να διαρκέσουν έως και για έναν μήνα καθημερινής 
χρήσης έως ότου απαιτήσουν επαναφόρτιση. Το ενσωματωμένο 
εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ υψηλής ταχύτητας παρέχει επαρκή 
ισχύ στη συσκευή για τέλειο ξύρισμα με ελάχιστη τριβή. 

Η άνεσή σας διασφαλίζεται από την εργονομικά σχεδιασμένη 
λαβή, που ταιριάζει απόλυτα στο χέρι, και από την ανθεκτική 
στο νερό μονάδα που μπορεί να πλυθεί εύκολα κάτω από 
τρεχούμενο νερό

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 4D 
Η 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 τέλεια 
στο περίγραμμα του προσώπου και εγγυώνται άψογο 
και απαλό ξύρισμα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

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

αποτελέσματαχωρίς ίχνος ερεθισμού
• Γρήγορη φόρτιση για έως και έναν 

μήνακαθημερινής χρήσης
• Εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ υψηλής 

ταχύτητας για μια απολαυστική εμπειρία 
με ελάχιστη τριβή

• Ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion μεένδειξη 
φόρτισης LED
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Τεχνολογία 4D για τέλεια προσαρμογή στο πρόσωπό σας
• Λεπίδες ξυρίσματος με παρατεταμένη διάρκεια ζωής
• Εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ υψηλής ταχύτητας
• Ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion (500 mAh)
• Ένδειξη φόρτισης LED•Χρόνος φόρτισης 2 ώρες
• Ασύρματη λειτουργία
• Διαθέσιμη 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, βούρτσα καθαρισμού και θήκη μεταφοράς.

Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

SMS 5011SL
SMS 5012GRSMS 5011SL SMS 5013RD
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ 
με μεγάλη 

ανθεκτικότητα 

ΘΗΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ταλαντευόμενες 
ξυριστικές κεφαλές

ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η τεχνολογία 
4D εγγυάται 

την ταλάντωση 
των λεπίδων 

ξυρίσματος σε 
4 ανεξάρτητες 
κατευθύνσεις

ΟΛΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ 
είναι ανθεκτική  
στο νερό
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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.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Τρεις εναλλασσόμενες περιστρεφόμενες κεφαλές ξυρίσματος
• Ασύρματη λειτουργία, τροφοδοτούμενη από ενσωματωμένη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία
• Ασφάλεια για ακούσια θέση σε λειτουργία
• Ενσωματωμένη μπαταρία NiMH (600 mAh)
• Αυτονομία: 75 λεπτά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Δύο 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

SMX 001, SMX 004, SMX 006 
Ανταλλακτικές κεφαλές ξυρίσματος για 
απεριόριστη άνεση στην καθημερινή σας 
περιποίηση.

SMS 4011BL SMS 4013RD

SMS 2001BK SMS 2002RD

Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

SMS 4013RD

Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

SMS 2001BK
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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ 
ΥΓΕΙΝΗ
Όταν μιλάμε για στοματική υγιεινή, αυτό που 
ζητούμε είναι υγεία και 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 
ακαταμάχητο λαμπερό χαμόγελο.
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ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΝΟΝ 

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΚΑΘΑΡΟ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  
ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΣ 50
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ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SONIC

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 
SONIC ΤΗΣ SENCOR
• Συχνότητα έως και 48.000 

ταλαντώσεων ανάλεπτό για τέλειο 
αποτέλεσμα καθαρισμού

• Προκαθορισμένα προγράμματα 
πουκαλύπτουν κάθε χρήστη

• Τεχνολογία Quadpacer για πιο 
προσεκτικόβούρτσισμα

• Φροντίδα υγείας χωρίς συμβιβασμούς 
μεαποστειρωτή UV στη θήκη 
επαναφόρτισης

• Διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 45 
ημέρεςχάρη στη χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας

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 
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ 
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.

Παρέχεται μία αξεπέραστη φροντίδα υγείας με αποστειρωτή UV 
σε θήκη επαναφόρτισης, ο οποίος εξουδετερώνει όλα τα μικρόβια 
και τα βακτήρια.

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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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Συχνότητα: έως και 48.000 ταλαντώσεις ανά λεπτό
• 5 προκαθορισμένα προγράμματα
• Τεχνολογία Quadpacer: χωρίζει τον καθαρισμό σε  

4 στάδια
• Βάση φόρτισης με αποστειρωτή UV
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 45 ημέρες χάρη 

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

Αυτή η κορυφαία σειρά  οδοντόβουρτσων 
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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Μια οδοντόβουρτσα σχεδιασμένη 
με στυλ 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 UV 5 ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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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 ΥΓΕΙΝΗ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 ΥΓΕΙΝΗ



Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετες 
κεφαλές για τις οδοντόβουρτσες. 
Όλες οι κεφαλές είναι συμβατές με 
όλα τα μοντέλα. 

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 με 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: η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας χαρίζει στη μπαταρία διάρκεια ζωής 
έως και 15 ημερών. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Τεχνολογία Quadpacer που χωρίζει 

τηδιαδικασία σε 4 στάδια για 
καλύτερααποτελέσματα καθαρισμού

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

• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για άνετη 
χρήση

• Αδιάβροχη προστασία IPX7
• Ανταλλακτικές κεφαλές οδοντόβουρτσας
• Παγκόσμια συμβατότητα με 100-240 V 

πουεπιτρέπει τη φόρτισή σε ολόκληρο τον 
κόσμο

• Περιλαμβάνονται: 1 οδοντόβουρτσα, 2 
βασικέςκεφαλές, 1 βάση φόρτισης

Παιδικές οδοντόβουρτσες

SOC 0910BL

58

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΝΗ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QUADPACER
για προσεκτικό βούρτσισμα 

δοντιών

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ 
ΛΑΒΗ

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 012, 013, 014
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ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



ΝΙΩΣΤΕ 
ΤΗ ΡΟΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ 
ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ  
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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΝΗ



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

τα υπολείμματα τροφής 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

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

• Η πίεση του νερού φτάνει συνήθως σε 
δύσκολα σημεία

• Το χρονόμετρο 2 λεπτών με τεχνολογία 
Quadpacer εγγυάται τέλειο καθαρισμό

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

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ 
ΝΕΡΟΥ
Εάν παίρνετε την στοματική υγιεινή στα σοβαρά, δεν πρέπει 
να ξεχνάτε τους ηλεκτρικούς εκτοξευτές νερού. Καθώς μπορεί 
να απομακρύνει βακτήρια, υπολείμματα 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 και την ανεπιθύμητη 
δυσάρεστη αναπνοή.

Οι ηλεκτρικοί εκτοξευτές νερού της SENCOR διαθέτουν προηγμένες 
λειτουργίες για αξεπέραστη υγιεινή. Μαγνητική υποδοχή εκτοξευτή, 
δοχείο μεγάλης περιεκτικότητας και ισχυρή αντλία με πολλά επίπεδα 
πίεσης νερού που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των ούλων, ακόμη 
και για τα ευαίσθητα ούλα με παθήσεις. 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 να φρεσκάρισμα και 
επιφανειακό καθαρισμό.

Κάντε ένα βήμα μπροστά στη στροματική 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, 
τα υπολείμματα τροφής και την πλάκα, 
προσφέροντας αξεπέραστη  στοματική 
υγιεινή. 

 ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ 
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ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΝΕΡΟΥ



Απομακρύνετε τα βακτήρια, τα υπολείμματα 
τροφής και την πλάκα από τις μεσοδόντιες 
περιοχές και τους περιοδοντικούς θύλακες με 
αυτόν τον ισχυρό ηλεκτρικό εκτοξευτή νερού. 
Τα πέντε προκαθορισμένα προγράμματα 
καθαρισμού και ανάπλασης αντιμετωπίζουν όλα 
τα θέματα της στοματικής υγιεινής με την και 
υποστήριξη μίας αντλίας με συχνότητα 1400 
παλμών ανά λεπτό. 

Οι 4 εναλλασσόμενες 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. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Χωρητικότητα δοχείου 600 ml και σωλήνας νερού 

μήκους 100 cm για άνετη χρήση
• Συχνότητα αντλίας με 1.400 παλμούς/λεπτό 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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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΝΗ



Σωλήνας νερού μήκους  100 CM  

5 προγράμματα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 600 ml 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ για 
αξεπέραστη στοματική υγιεινή 

SOX 010
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΝΕΡΟΥ Συμβατή 
με τον εκτοξευτή νερού SENCOR SOI 3x  
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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, τα 
υπολείμματα τροφής 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. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 4 τύποι εναλλασσόμενων 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 

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

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

η ειδικήκατασκευή διασφαλίζει ποιοτικό καθαρισμό ακόμη και όταν 
χρησιμοποιείταιχαμηλή πίεση

• Ορθοδοντική κεφαλή για τον καθαρισμό των περιοχών γύρω από τα 
σιδεράκια ή για δυσπρόσιτασημεία 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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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΝΗ



Απαλλαχθείτε από τα βακτήρια, τα υπολείμματα τροφΏΝς και την πλάκα σε μεσοδόντιες 
περιοχές και περιοδοντικούς θύλακες με αυτόν τον ηλεκτρικό εκτοξευτή νερού που διαθέτει 
εναλλασσόμενες 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.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 5 τύποι εναλλασσόμενων κεφαλών για 

αξεπέραστη υγεία και υγιεινή
• Κατάλληλος για σιδεράκια ή 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 ,

• Κεφαλή καθαρισμού της γλώσσας και 
του προσώπου, 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 γέφυρες

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 
600 ml 

4 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ 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

65

ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΝΕΡΟΥ



ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
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 εμφανιστεί κάποια πρώτη ένδειξη 
διαταραχής. 
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ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 
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Η ζυγαριά σώματος δεν είναι πλέον μια απλή συσκευή που δείχνει 
έναν απλό αριθμό. Οι σύγχρονες συσκευές θεωρούνται πλέον 
σύμβουλοι διατροφής, καθώς σας παρέχουν πληροφορίες για 
τον δείκτη μάζας σώματος (BMI), τον βασικό μεταβολικό ρυθμό  
(BMΡ), το ποσοστό λίπους και νερού καθώς και την ημερήσια 
πρόσληψη θερμίδων ανά ημέρα ως στοιχεία αναφοράς. 

Η προηγμένη ζυγαριά σώματος SENCOR συνδέεται με μια ειδική 
εφαρμογή. Μπορούν να ρυθμιστούν έως και 12 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 
γυάλινηεπιφάνεια ασφαλείας για 
εύκολοκαθάρισμα

• Εύκολη χρήση με λειτουργίααυτόματης 
ενεργοποίησης (ζυγίζει αμέσως 
μόλις ανεβείτε) καιαυτόματης 
απενεργοποίησης όταν βρίσκεται σε 
αδράνεια

• Πολύ μεγάλη οθόνη LCD με 
οπίσθιοφωτισμό για εύκολη ανάγνωση

• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας 
καιυπέρμετρου φορτίου

• Λειτουργία παρατεταμένης απεικόνισης 
δεδομένων για πιο ακριβήμέτρηση (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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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Σύνδεση Bluetooth 4.0 με Εφαρμογή της 

SENCOR
• Μνήμη για 12 χρήστες
• Μέτρηση σωματικού λίπους, ποσοστού 

νερού,μυικής και οστικής μάζας, BMR και 
σπλαχνικόλίπος

• Γυάλινη εππιφάνεια ασφαλείας για 
εύκολοκαθάρισμα (8 mm)

• Μέτρηση βάρους έως και 180 kg (ευαισθησία 
100g)

• Πολύ μεγάλη οθόνη LCD με λευκό 
οπίσθιοφωτισμό (82 × 42 mm)

• Επιλογή μονάδας μέτρησης (kg/lb)
• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και 

υπερφόρτωσης
• Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 

(ζυγίζειαυτόματα μόλις πατήσετε επάνω) και 
αυτόματης απενεργοποίσηης όταν βρίσκεται 
σε αδράνεια

Αυτή η υπερσύγχρονη έξυπνη ζυγαριά 
σώματος θα καλύψει τις ανάγκες ακόμη 
και του πλέον απαιτητικού χρήστη. Με το 
ενσωματωμένο Bluetooth

4.0, μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις 
βασικές παραμέτρους στο smartphone 
ή στο tablet. Μπορούν να ρυθμιστούν 
έως και 12 διαφορετικά προφίλ χρηστών 
σε 14 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. Στην μεγάλη 
οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό μορείτε 
να δείτε με ευκολία το σωματικό λίπος, το 
ποσοστό νερού, τη μυική και οστική μάζα 
μαζί με τον BMR και το σπλαχνικό λίπος. Η 
ζυγαριά λειτουργεί με 4 μπαταρίες 1,5V AAA 
(περιλαμβάνονται).

SENCOR Health 
application
• Πολλαπλά προφίλ χρηστών
• 14 γλώσσες: EN, CZ, SK, HU, PL,RU, 

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

Κατεβάστε την εφαρμογή SENCOR από το  
Google PLAY και 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

BMR (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΜΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ) 

AMR (ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΤΟΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)

% ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

% ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ  
     ΣΤΟ ΣΩΜΑ

% ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

% ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

BMI
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Bluetooth 4.0
• Mέτρηση βάρους σώματος
• Υπολογισμός θερμίδων ανά ημέρα για αναφορά
• Μνήμη για 12 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 (ζυγίζειαμέσως 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 γιαπιο ακριβή 

μέτρηση (η μέτρηση παραμένει στην οθόνηγια 10 δευτερόλεπτα)

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

Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου 
δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 
ρυθμίσει 12 διαφορετικά προφίλ 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 ααφαλείας 
πάχους 6 mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από άτομα που ζυγίζουν έως και 180 
kg. Χάρη στη λειτουργία αυτόματης 
ενεργοποίησης, η ζυγαριά θα ξεκινήσει τη 
μέτρηση βάρους αμέσως μόλις πατήσει 
επάνω ο χρήστης. Διαθέτει ευανάγνωστη 
φωτεινή οθόνη LCD και λειτουργεί με δύο 
μπαταρίες 1,5V (AAA).

SENCOR Health 
application
• Πολλαπλά προφίλ χρηστών
• 14 γλώσσες: EN, CZ, SK, HU, PL, 

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

Κατεβάστε την εφαρμογή SENCOR από το  
Google PLAY και App Store

Ζυγαριά σώματος 

SBS 8000BK
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SBS 6015WH SBS 6016BK

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Αισθητήρες αφής και οθόνη LCD με μπλε οπίσθιο 

φωτισμό
• Μέτρηση ποσοστού λίπους, νερού, μυικής και οστικής 

μάζας
• Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης (εμφανίζει το 

βάρος αμέσωςμόλις 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

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 BMI, 

BMR 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 

ακριβήμέτρηση (η μέτρηση παραμένει στην οθόνη για 10 
δευτερόλεπτα)

SBS 5050BK SBS 5051WH

Ζυγαριά σώματος

SBS 5050BK
Μια έξυπνη γυάλινη ζυγαριά σώματος με υπέρλεπτο 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 BMI and BMR, αλλά επιπλέον προτείνει 
την ιδανική ημερήσια πρόσληψη θερμίδων και το ποσοσοτό λίπους και νερού στο σώμα. Διαθέτει φωτεινή ένδειξη 
χαμηλής μπαταρίας. Η ζυγαριά λειτουργεί με 1 μπαταρία λιθίου (περιλαμβάνεται).
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Επιφάνεια από 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 πιο ακριβείς 

μετρήσεις
• Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης (ζυγίζει αυτόματα αμέσως μόλις πατήσετε επάνω) και αυτόματης 

απενεργοποίησης ότανβρίσκεται σε αδράνεια
• Λειτουργία παρατεταμένης απεικόνισης δεδομένων για πιο ακριβή μέτρηση με ένδειξη δεδομένων για 10 

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

Ζυγαριά σώματος

SBS 2302SN

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 υπέρλεπτη 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 2301WH

Η γυάλινη επιφάνεια ασφαλείας πάχους 5mm προσφέρει στη ζυγαριά αυτή λεπτό σχεδιασμό (21 mm), ιδιαίτερη 
κομψότητα και πολύ εύκολο καθάρισμα.

Η 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. Δεν είναι να απορείτε, 
ένας χώρος που δεν είναι οικείος μπορεί να μας στρεσάρει 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 σφυγμών. 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 μαζί με ημερομηνία 
και ώρα 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 καιτων καρδιακών 
σφυγμών

• 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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Μικρό ψηφιακό πιεσόμετρο, εύκολο στη χρήση του εντός και εκτός σπιτιού. Η συσκευή μετρά τη 
συστολική και διαστολική πίεση και τις καρδιακές σφίξεις 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.  
Εμφανίσει 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.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Εύκολη μέτρηση στο περιβάλλον του σπιτιού σας
• Μέτρηση συστολικής και διαστολικής πίεσηςκαι 

καρδιακών σφυγμών
• 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

Πιεσόμετρο

SBD 1470
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Συσκευή μέτρησης συστολικής και  
διαστολικής αρτηριακής πίεσης και  
καρδιακών σφυγμών στον βραχίονα.

Μεγάλη οθόνη LCD για τέλεια ευανάγνωστες  
ενδείξεις μετρήσεων. Μεγάλα και ευδιάκριτα  
κουμπιά για εύκολο χειρισμό. Γραφική απεικόνιση πιθανής  
αρτηριακής πίεσης ή/και καρδιακής αρρυθμίας.

Διαθέτει μνήμη για έως και 60 μετρήσεις για έναν χρήστη. Υπάρχει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Τα δεδομένα παραμένουν 
στη μνήμη και μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας. Λειτουργεί με 4 μπαταρίες AA.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Εύκολη μέτρηση στο περιβάλλον του σπιτιού σας
• Μέτρηση συστολικής και διαστολικής πίεσης και καρδιακών σφυγμών
• 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 ώραςμέτρησης
• Περιχειρίδα που φουσκώνει και ξεφουσκώνει αυτόματα

Πιεσόμετρο

SBD 690
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
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 – δε 
χρειάζεται να διαπραγματεύεστε με τον σύντροφο σας για 
τη θερμοκρασία, 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 χρόνου.  Μην ανησυχείτε, με 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 να προτιμήσετε μία θερμοφόρα ποδιών 
ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Εάν επιλέξετε το διπλό μέγεθος, δε 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 φιλικό προς το 
δέρμα υλικό, ενώ για την ασφάλειά σας  εγγυάται η 
αυτόματη απενεργοποίηση μετά πό 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 την επιδερμίδα ύφασμα φλις που αναπνέει με εντυπωμένη επιφάνεια για μεγαλύτερη 
αντοχή.  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.  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Διαστάσειςγια 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
Με δύο ανεξάρτητα τηλεχειριστήρια και δύο επίπεδα θερμοκρασίας, αυτή η ηλεκτρική κουβέρτα - υπόστρωμα 
προσφέρει απεριόριστη άνεση σε δύο ανθρώπους σε ένα διπλό κρεβάτι (160 x 140 cm). Ο συνιστώμενος χρόνος 
προθέρμανσης είναι 30 λεπτά. 

Η κουβέρτα - υπόστρωμα, κατασκευασμένη από 100 % πολυετσέρα, είναι πλενόμενη (τα καλώδια με τα 
τηλεχειριστήρια μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα). Η φωτεινή ένδειξrηes σ foαςr y εoνuηr sμaερfetyών. ει εάν είναι 
σε λειτουργία ενώ η προστασία υπερθέρμανσης φροντίζει την ασφάλ ειά σας 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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 ΔΙΠΛΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ  
ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ 

ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ 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 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
• 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 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας με φωτεινή ένδειξη
• Εύκολη προσαρμογή στο 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 το επιτρέπουν να αναπνέει, ενώ το απαλό ύφασμα φλις με με εντυπωμένη επιφάνεια παρέχει 
επιπλέον 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 ένα ζεστό υπνάκο όποια στιγμή τον 
χρειαστείτε. 

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 διαλέξετε  αυτή που σας ταιριάζει και εάν χρειαστεί, μπορείτε να το πλύνετε 
χάρη στο αφαιρούμενο καλώδιο. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• 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

Ηλεκτρική θερμοφόρα ποδιών 

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. Η μέγιστη ασφάλεια διασφαλίζεται από ηλεκτρονική προστασία 
από υπερθέρμανση και αυτόματη διακοπή σε περίπτωση βλάβης. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Διαστάσεις 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 ΧΝΟΥΔΩΤΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΜΙΚΡΟΦΛΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΕΙ 
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ΜΟΝΤΕΛΟ SHD 6701RD   
SHD 6700VT

SHD 6600V   
SHD 6600  

SHD 6600W
SHD 6505VT   
SHD 6504W SHD 108VT SHD 40G 

SHD 40B

Μοτέρ DC DC DC DC DC

Ισχύς 2000W 2000W 1400W 2200W 1200W

Επίπεδα ισχύος 3 3 2 3 2

Ταχύτητες 2 2 1 2 1

Κουμπί ψυχρού αέρα ναι ναι ναι ναι -

Λειτουργία ιονισμού - - - ναι -

Αναδιπλούμενη λαβή - - - - -

Αποσπώμενο πίσω πλέγμα ναι ναι - ναι -

Φυσούνα ναι - ναι ναι -

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

ΜΟΝΤΕΛΟ SHD 7221GR   
SHD 7220VT SHD 7170WH SHD 7120WH SHD 7030TQ SHD 6400V 

SHD 6400B

Μοτέρ DC DC DC DC DC

Ισχύς 1800W 2000W 2000W 1400W 850 W

Επίπεδα ισχύος 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 1,7 m 1,7 m 1,7 m

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΑ 
ΜΑΛΛΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΑ 
ΜΑΛΛΙΩΝ
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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 40W

Ιονισμός ναι ενεργός ναι παθητικός 
(σε μια πλάκα)

ναι παθητικός 
(σε μια πλάκα)

ναι παθητικός 
(σε μια πλάκα)

ναι παθητικός 
(σε μια πλάκα)

ναι παθητικός 
(σε μια πλάκα)

Θήκη μεταφοράς ναι ναι όχι όχι όχι όχι

Μαγνητικό κουτί 
δώρου ναι ναι όχι όχι όχι όχι

Λευκή οθόνη 
ενδείξεων ναι ναι όχι όχι όχι όχι

ΙΣΙΩΤΙΚΕΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ

ΙΣΙΩΤΙΚΕΣ 
ΜΑΛΛΙΩΝ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SHP 4502BL 
SHP 4501BK SHP 4302RD SHP 3301BL SHP 320SL SHP 211SL SHP 101BL

Λειτουργία Πρίζα/Μπαταρία Πρίζα/Μπαταρία Πρίζα/Μπαταρία Πρίζα Πρίζα -

Αποσπώμενα 
εξαρτήματα 2 1 1 4 4 -

Πλάτος 
λεπίδας 39 mm 35 mm 25 mm 45 mm 45 mm -

Χρόνος 
φόρτισης 8 ώρες 8 ώρες 8 ώρες - - -

Χρόνος 
λειτουργίας 40 λεπτά 50 λεπτά 50 λεπτά - - -

Βάση ναι - - - - ναι

ΜΟΝΤΕΛΟ SHP 8400BK SHP 8305BK SHP 7411BK SHP 7201SL SHP 6201RD

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

Ανταλλάξιμα 
εξαρτήματα 8 12 12 `7 6

Πλάτος λεπίδας 46 mm 39 mm 34 mm 41 mm 41 mm

Λεπίδες τιτανίου ναι ναι ναι ναι ναι

Απευθείας μετάδοση 
κίνησης ναι ναι ναι ναι ναι

Πλήρης φόρτιση 2 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 8 ώρες 8 ώρες

Χρόνος λειτουργίας 1 ώρα 1 ώρα 2 ώρες 45 λεπτά 45 λεπτά

Θήκη μεταφοράς ναι ναι - - -

Βάση - ναι ναι ναι -

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SHS 7551VT 
SHS 7551RD SHS 7401WH SHS 7603

Ρυθμίσεις 
θερμοκρασίας 2 2 2

Ψυχρός αέρας ναι ναι -

Λειτουργία ιονισμού ναι - -

Αριθμός εξαρτημάτων 7 3 1

Ισχύς 1000W 1000W 13 W

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ 
ΜΠΟΥΚΛΕΣ

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

Τεχνολογία 4D ναι - -

Ταλαντούμενες κεφαλές 3 3 2

Λειτουργία ενσύρματη/ασύρματη ενσύρματη/ασύρματη ενσύρματη/ασύρματη

Χρόνος λειτουργίας 40 λεπτά 75 λεπτά 45 λεπτά

Χρόνος φόρτισης 120 λεπτά 8 ώρες 8 ώρες

Τρίμερ ναι - -

Θήκη μεταφοράς ναι - -

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 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

Διάρκεια 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 
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SONIC

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*30 sec 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 όχι όχι ναι

Ειδική θήκη ακροφυσίων ναι ναι όχι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SBS 8800BK SBS 8000BK SBS 6015WH                  
SBS 6016BK

SBS 5050BK                    
SBS 5051WH

SBS 2302SN                  
SBS 2300BK                 
SBS 2301WH

SBS 113SL

Ικανότητα ζύγισης 180 kg 180 kg 180 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Κλίμακα 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

Υπέρ- λεπτός σχεδιασμός 
(ύψος σε mm) 22 mm 22 mm 23 mm 20 mm 21 mm 24 mm

Πλατφόρμα γυαλί γυαλί ανοξείδωτο 
ατσάλι γυαλί γυαλί γυαλί

Γυάλινη επιφάνεια 
ασφαλείας (ύψος σε mm) 8 mm 6 mm - 6 mm 5 mm 6 mm

Οθόνη LCD (mm) 82 x 42 mm 74 x 35.6 mm 62 x 62 mm 74 x 28.5 mm 74 x 28.5 mm 74 x 28.5 mm

Διαθέσιμες μονάδες 
μέτρησης kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb

Bluetooth ναι ναι - - - -

Μέτρηση λίπους 
σώματος (%) ναι ναι ναι ναι - -

Μέτρηση νερού 
σώματος (%) ναι ναι ναι ναι - -

Μέτρηση μυικής μάζας 
(%) ναι ναι ναι - - -

Μέτρηση οστικής 
μάζας (kg) ναι ναι ναι - - -

Τεχνολογία αυτόματης 
ενεργοποίησης ναι ναι ναι ναι ναι ναι

Μνήμη για έως x 
χρήστες 12 12 8 12 12 12

Μπαταρίες 4 x 1,5 V AAA 
(περιλαμβάνονται)

2 x 1.5V AAA 
(περιλαμβάνονται)

2 x CR2032 
(περιλαμβάνονται)

1 x CR2032 
(περιλαμβάνονται)

1 x CR2032 
(περιλαμβάνονται)

1 x CR2032 
(περιλαμβάνονται)

ΖΥΓΑΡΙΕΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ
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