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SENCOR   
INNOVATÍV TERMÉKEK AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS 
ÉS A SZÉPSÉGÁPOLÁS ÉRDEKÉBEN
A SENCOR az 1970-es évek elején indult útjára 
Japánban. A cél egyértelmű volt: fejleszteni és újítani, 
különböző és eredeti dizájnokat kínálni, új színeket és 
egyedi funkciókat létrehozni. Bár a termékek portfóliója 
folyamatosan változik, akárcsak az emberek igényei 
szerte a világon, továbbra is vágyunk arra, hogy 
nagyszerű termékeket állítsunk elő elfogadható áron.

Csak egy életünk van, és a SENCOR termékek 
igyekeznek segíteni nekünk, hogy szebb és jobb 
legyen. Számtalan módja van a megfelelő hajszárító, 
hajvasaló vagy hajformázó, haj- és szakállvágó, 
elektromos fogkefe, szájzuhany, vérnyomásmérő, 
személyi mérleg vagy ágymelegítő kiválasztásának. 
Mindent megteszünk a termékek fejlesztésével, hogy 
megfelelően gondoskodjanak Önről.

A SENCOR-nak köszönhetően a szépségnek és az 
egészségnek nem kell többé konfliktusba kerülnie. 
Hajszárítóinkkal gyönyörű frizurákat készíthetnek, 
és a fejlett technológiáknak köszönhetően egyben 
védik a haj egészségét. Az ionizációval a haj fényes 
és ragyogó lesz, és a hajszárító speciális felülete 
gondoskodik az antibakteriális használatáról. 
Hajvasalóink és a hajformázóink sem maradhatnak 
ki az említésből. Akár 14 különböző hőmérsékletet 
kínálnak, amelyek gondosan formálják a hajat. Ezen 

kívül az antisztatikus hatású ionizációs funkció megvédi 
őket a túlzott kiszáradástól.

Napjainkban a férfiaknak is fontos a tökéletes 
megjelenés, így jelentősen megkönnyíthetik 
a mindennapi higiéniai procedúrát a Sencor szőr 
és szakállvágói segítségével. A SENCOR-nál 
a biztonságot és a kényelmet hangsúlyozzuk, így 
minden bőrtípus ugyanazt az ápolást kapja, mint 
egy professzionális fodrászüzletben. A mindig tiszta 
és higiénikus hajnyíró készülékeket és a borotvákat 
a rendkívül egyszerű karbantartás biztosítja. Ezzel 
hozzájárulva a legmagasabb színvonalhoz és a hosszú 
élettartamhoz. 

A SENCOR elektromos fogkefék gondoskodnak 
a fogakról és az ínyről. Különféle előre beállított 
programokon keresztül. A működési sebességük 
és gyengéd sörtéjük hatékony tisztítást és védelmet 
nyújtanak a fogszuvasodás és az ínybetegségek ellen. 
A szájzuhanyok extra gondoskodást nyújtanak, nagy 
nyomású, pulzáló vízsugárral távolítják el 
a lepedéket és az ételmaradékokat a fogak között 
és az íny alatt. Használatát nem csak a fogszabályzóval 
és fogászati implantátummal rendelkezők fogják 
értékelni, amelyeket nehéz tisztítani, hanem azok is, 
akik a tökéletes szájhigiéniát szeretnék megőrizni.
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A kihívást jelentő foglalkozások, különféle életmódtól, 
kortól függetlenül napjaink alap betegsége a magas 
vérnyomás. Ezért az otthoni vérnyomásmérés fontos 
szerepet játszik a megelőzésben, szinten tartásban. 
A vérnyomásmérő észleli az eltéréseket, vagy megerősíti, 
hogy minden a legnagyobb rendben van.

A testtömeg mindenkit érintő téma, és szinte minden 
háztartás elengedhetetlen kelléke egy személyi mérleg. 
A Sencor mérlegei számos extra funkciókkal 
rendelkeznek, mint például az izom- és testzsír, 
a csont és a víz aránya, a BMI vagy a BMR index. 
A legújabb modellek Bluetooth kapcsolaton keresztül 
kommunikálnak például a SENCOR applikációkkal. 
Így bármikor egyszerűen nyomon követheti a mérési 
eredményeket, trendeket és különböző jelentéseket 
készíthet az elérni kívánt cél érdekébe.

A hideg napokon biztosan értékelni fogja az 
ágymelegítőinket, takaróinkat. Nem kell tartania, hogy 
nem elegendő méretű egy ágyhoz. Az elektromos 
ágymelegítők és takarók elég nagyok ahhoz, hogy 
kényelmet biztosítsanak Önnek még egy franciaágyban 
is. Öröm egy hideg estét meleg ágyban tölteni egy 
izgalmas könyvvel!

Ne habozzon, ismerje meg a modern egészségmegőrzés 
és szépségápolás világát, és tegye próbára a különböző 
innovációinkat, látni fogja, hogy mi a Sencor-nál nem 
csak beszélünk, hanem cselekszünk is. 

A Sencor-nál a termékfejlesztés egy életforma. 

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCORT?
A világ minden tájáról származó több évtizedes 
tapasztalat lehetővé teszi számunkra, hogy 
sikeres termékeket állítsunk elő. Hajszárítóink 
és hajvasalóink ionizációs technológiát 
használnak, és antibakteriális felülettel 
rendelkeznek ezzel védik a haj szerkezetét. 
A férfiak értékelni fogják a borotvákat 
a fejlett 4D technológiával, amely bármilyen 
arcformához alkalmazkodik. Az eredmény egy 
tökéletesen ápolt arc, irritáció nélkül. 
Az egész család fogápolása szinte gyerekjáték, 
köszönhetően az elektromos szónikus 
fogkeféknek és az egyedülálló Quadpacer 
technológiával ellátott szájzuhanyoknak. 
Annak érdekében, hogy az egészségi állapotát 
nyomon tudja követni és fenn tudja tartani, 
a Sencor mobilalkalmazáshoz kapcsolódó 
intelligens testmérleg és konyhai mérleg, 
pontos otthoni vérnyomásmérők és elektromos 
ágymelegítők, takarók állnak a rendelkezésére. 
A tartóssággal és az elfogadható árakkal 
kombinálva készülékeink készen állnak arra, 
hogy egyedülálló értéket nyújtsanak az Ön 
és családja egészsége és szépsége érdekében.

SZÉPSÉGÁPOLÁS 
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HAJÁPOLÁS
Mutassa meg az egész világnak a gyönyörű haját! 
Csak néhány modern segítőre van szüksége, 
és hamarosan olyan frizurát varázsol, amely 
mindenkit lenyűgöz. Válassza ki az ideális 
hajszárítót, nézze meg a legújabb hajcsavarókat, 
és próbálja ki, milyen a hullámos haj. Termékeink 
meg fogják győzni arról, hogy nemcsak egy 
fodrász tud tökéletes megjelenést biztosítani 
Önnek. Készülékeink formálják és egyben 
gondoskodnak a frizurájáról. Legyen Ön is 
minden nap filmsztár!
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EGYENES ÚT  
A KÜLÖNBÖZŐ 
STÍLUSOKHOZ           
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MINDENNAP 
STÍLUSOSAN

Egy alkalmi összejövetelre vagy éppen csak azért, mert 
egyenes hajat szeretne, akkor a hajvasaló az ideális 
eszköz, hogy álmait valóra váltsa. 

Hajvasalóink számos fejlett funkcióval rendelkeznek, amelyek 
kiemelkedő felhasználói élményt nyújtanak. Akár 14 különböző 
hőmérséklet-beállítás választható a hajához igazodva. A titán 
felület páratlanul elegáns megjelenést kölcsönöz, a természetes 
megjelenést pedig egy speciális kefetartozék biztosítja. A gőzzel 
történő nedvesítés a leggyengédebb ápolást garantálja, míg 
az argánolajos feltét biztosítja a táplált és fényes frizurát. 
Ami a kényelmet illeti, a SENCOR hajvasalók mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a hajformázás a lehető 
legegyszerűbb és legkönnyebb legyen. Az ultrakönnyű kialakítás 
megóvja  a kezét a fáradtságtól, a 360°-os elforgatás pedig 
segít elkerülni a vezeték összegabalyodását. Sőt, 
a mozgás szabadságáról egy extra hosszú tápkábel 
gondoskodik, textil védőbevonattal.

Ne habozzon, válassza ki az Önnek megfelelő készüléket 
és megjelenésével nyűgözőn le mindenkit. 

A GŐZ EREJÉVEL 
A SENCOR hajvasalókkal nem kell tartania 
a mindennapos használattól. A gőz történő 
párásítás védi és gyengéden ápolja a hajat, 
függetlenül attól, hogy milyen gyakran 
használja a vasalót. Mert a SENCOR törődik 
Önnel.

HAJVASALÓK
MIÉRT VÁLASSZON  
SENCOR HAJVASALÓT?
• Titán-bevonatú vasalólapok 

az optimális hőátadás és az elegáns 
eredmény érdekében

• Vékony kialakítás, ideális 
hajkiegyenesítéshez 
és formázáshoz

• Akár 14 különböző hőmérséklet-
beállítás bármilyen frizurához

• Ultrakönnyű kialakítás 
az egyszerűbb formázásért

• Hosszú tápkábel textil 
védőbevonattal, amely 360°-ban 
elforgatható
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Hajvasaló

SHI 5600GD
Nagyszerű választás mindenkinek, aki nem csak egy sima 
hajvasalót szeretne, hanem egy valódi hajformázót, amely ápolja 
is a frizurát. 

A speciális kefetartozéknak köszönhetően a haj megőrzi a természetes 
megjelenését, míg egy másik feltét kifésüli a hajat vasalás közben. Az extra 
táplált és fényes haj érdekében egy argánolajos tartozékfejet is tartalmaz. 
A 14 hőmérséklet-beállítás, a titánbevonatú vasalólapok és a vékony 
kialakítás kényelmet és lenyűgöző eredményeket biztosít.

TITÁN-BEVONATÚ 
vasalófelület

100-230 °C

ARGÁN OLAJ 
feltét a haj ápolására

360°-OS ELFORGATHATÓ KÁBEL
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TARTOZÉKOK
• Argán olajos feltét, az olaj egyenletes 

felhordásához
• Hajkiegyenesítő kefe a természetes 

megjelenésért
• Fésűs feltét vasalás közbeni hajfésüléséhez

JELLEMZŐK
• Akár 55 W elérhető teljesítmény
• Vékony kialakítás hajkiegyenesítéshez és hajformázáshoz
• 14 hőmérséklet-beállítás 100-230 °C között 
• Titánbevonatú vasalólapok a maximális kényelem 

és érdekében
• 180 cm hosszú tápkábel textil védőbevonattal, 

360°-ban elforgatható 
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Hajvasaló

SHI 5300GD
Tökéletes eredmény és gondoskodás egyben? Igen, ezzel 
a hajvasalóval ez is lehetséges! Titán-bevonatú vasalófelülettel 
rendelkezik, amely ideális a haj vasalásához és a nedvesítéséhez.

A hajkiegyenesítő kefe segítségével a haj valóban természetes 
megjelenést kap. Akár vasalja, akár formálja a tincseit, négy 
különböző hőmérséklet az optimális hőátadás biztosítja a nagyszerű 
eredményeket. Az ultrakönnyű kialakítás és a fehér háttér-világítású 
kijelző szórakoztatóvá varázsolja a mindennapi stílust.

JELLEMZŐK
• Akár 50 W elérhető teljesítmény
• Hajegyenesítő kefe a haj természetes megjelenéséhez
• Gőznedvesítés a gyengéd ápolás és a tökéletes eredmény érdekében
• Hőmérséklet: 170/190/210/230 °C
• Ultrakönnyű kialakítás és fehér háttér-világítású kijelző

360° FORGÓCSATLAKOZÓ

GŐZNEDVESÍTÉS HAJEGYENESÍTŐ KEFE 

TITÁN-BEVONATÚ 
vasalófelület
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Hajvasaló

SHI 5500GD
A titán bevonattal rendelkező vasaló felületek, 
14 különböző hőmérsékleten – 100-230 °C 
között – is helyt állnak, optimális hőátadást és 
elegáns frizurát biztosítanak. Keskeny formájának 
köszönhetően ez a vasaló alkalmas a haj 
kiegyenesítésére és formázására is.

A speciális tartozék lehetővé teszi a haj fésülését vasalás 
közben. Az ultrakönnyű kialakítás gondoskodik maximális 
kényelemről használat közben. A kijelző praktikus fehér 
háttérvilágítással rendelkezik, és a 180 cm hosszúságú 
hálózati kábel nem gubancolódik össze a 360 fokos 
forgócsatlakozónak köszönhetően.

JELLEMZŐK
• Akár 50 W elérhető teljesítmény
• 14 hőmérséklet-beállítás (100-230 °C) különféle 

frizurákhoz
• A titán bevonattal ellátott vasalási felületek 

biztosítják optimális hőátadás 
• Maximális biztonság a védőfelülettel ellátott 

tápkábelnek köszönhetően
• Fehér háttér-világítású kijelző

100–230°C IDEÁLIS 
száraz és nedves hajra

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS 
minden hajtípushoz
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Hajvasaló

SHI 5200GD
Ez az ultrakönnyű hajvasaló 4 különböző hőmérséklet 
szintet biztosít – 170/190/210/230°C – és a vasaló 
felületek titán bevonattal rendelkeznek, ennek 
köszönhetően gyorsan és egyszerűen készíthet elegáns 
frizurát.

A gőzzel történő párásítás gyengéden ápolja a haját még 
gyakori használat esetén is, a 360°-ban elforgatható hálózati 
kábel megakadályozza a használat közben adódó csavarodást, 
gabalyodást. A beépítésre került egy nyitó, záró retesz, amely 
az Ön biztonságát hivatott szolgálni. 

JELLEMZŐK
• Akár 50 W elérhető teljesítmény
• Gőznedvesítés a gyengéd ápolás 

és a tökéletes megjelenés érdekében
• A keskeny kialakítás ideális a haj kiegyenesítéséhez 

és frizura formázásához
• Ultrakönnyű kivitel, mindössze 295 g
• Vasalási felületek optimális hőátadással
• Fehér háttér-világítású kijelző

170–230°C 360° FORGÓCSATLAKOZÓ TITÁN-BEVONATÚ 
vasalófelületetek
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Hajvasaló

SHI 4500GD
Az infravörös fűtés technológiának és a titán-bevonatú 
felületnek köszönhetően ez a hajvasaló gondoskodást, 
kényelmet és nagyszerű megjelenést biztosít. 

14 különböző hőmérsékleti beállítás 100 és 230 fok között, 
valamint keskeny kialakítása ideális segítővé teszi a vasalást 
és a formázást. Az ultrakönnyű kialakítás (300 g) és a fehér 
háttér-világítású kijelző kényelmes használatot biztosít.

JELLEMZŐK
• Akár 60 W elérhető teljesítmény
• Az infravörös technológia gyengéd ápolást biztosít
• A titán-bevonatú vasaló felületek garantálják a kényelmet 
• Ultrakönnyű kivitel, mindössze 300 g
• Biztonságos használat a 180 cm hosszú és 360°-ban 

elforgatható tápkábelnek köszönhetően

GŐZNEDVESÍTÉS

TITÁN-BEVONATÚ 
vasalófelületetek
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Hajvasaló

SHI 4400GD
Annak érdekében, hogy a hajápolás 
valóban gyengéd legyen, ez a 
hajvasaló infravörös fűtés technológiát 
és 14 különböző hőmérsékletet használ 100 és 230 °C 
között. A keskeny kialakításnak köszönhetően ideális a haj 
kiegyenesítésére és frizurák készítésére.

A mindössze 250 g súlyú hajvasaló rendkívül könnyűnek számít, 
és 180 cm hosszúságú, 360°-ban elforgatható hálózati kábel is 
hozzájárul az egyszerű kezelhetőséghez. A titán bevonattal rendelkező 
vasaló felület biztosítja az optimális hőátadást, a fehér háttérvilágítással 
rendelkező kijelző pedig teljes körű ellenőrzést tesz lehetővé.

Hajvasaló

SHI 6300GD
Egyenes, kissé hullámos vagy gazdagon göndör?

A három cserélhető vasalólappal bármikor 
megváltoztathatja megjelenését. A négy különböző 
hőmérsékletszint (140, 160, 180 és 200 °C), a titán-
bevonatú vasaló felületeket szinte mindent biztosítanak, 
ami a maximális kényelem és az elegáns eredmény 
eléréséhez szükséges.

Hajvasaló

SHI 3100VT
Válasszon az öt hőmérséklet közül 
(150/170/190/220/230 °C), és 
hozzon létre tetszés szerinti frizurát!

A titán-bevonatú vasalólapok 
és az ultrakönnyű kialakítás a 
kompromisszumok nélküli kényelemről, 
míg a 180 cm hosszú kábel védő textil 
borítással maximális biztonságot garantál. 

JELLEMZŐK
• Akár 45 W elérhető teljesítmény
• Az infravörös technológia kíméletes 

ápolást biztosít
• 14 hőmérséklet, 100-230 °C 

tartományban
• Titán-bevonatú vasaló felületek a 

tökéletes eredményért

JELLEMZŐK
• 4 hőmérséklet-beállítás 140/160/180/200 °C
• 180 cm-es tápkábel, 360°csatlakozóval, a maximális 

biztonság érdekében
• Fehér háttér-világítású kijelző

JELLEMZŐK
• A tápkábel 360°-ban elforgatható, hogy megakadályozza 

a csavarodást és összegabalyodást
• Ultrakönnyű kialakítás, mindössze 235 g
• Digitális kijelző elegáns fehér háttérvilágítással

TARTOZÉKOK
• Teljesen sima vasalólap az egyenes vasaláshoz
• Enyhén hullámosított vasalófelület a könnyű kreppeléshez
• Erősen hullámos vasalófelület a jelentős kreppeléshez
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Hajvasaló

SHI 1100BK
A hajvasaló passzív ionizációs 
technológiával rendelkezik, 
ideális választás hajegyenesítéshez 
és hajformázáshoz egyaránt.

A titánbevonatú vasalólapok optimális hőátadást 
garantálnak, ezáltal biztosítják a maximális 
kényelmet és a lehető legjobb eredményt. Soha 
nem volt ilyen egyszerű a használata az ultrakönnyű 
kialakításnak (mindössze 235 g) és a hosszú, 
360 fokban forgatható tápkábelnek köszönhetően. 
A biztonsági és a hálózati kábel textilburkolata 
maximális biztonságot nyújt.

Hajvasaló

SHI 131BK
A vasalóban alkalmazott PTC technológia 
gyors felmelegedést biztosít, míg 
a kombinált kerámia turmalin 
technológia lehetővé teszi, hogy a haj 
simán csússzon a vasaló felületen.

Ezenkívül a speciális lebegő nyomófelületek 
megóvják a hajat a sérülésektől anélkül, hogy 
erős nyomást kellene alkalmazniuk.

Hajvasaló

SHI 110BK
A fejlett technológiák, mint például 
a PTC fűtés és a turmalin kerámia, gyors 
felmelegedést és sima hajkiegyenesedést 
biztosítanak.

A formázás rendkívül egyszerű a 360°-ban 
elforgatható tápkábelnek köszönhetően, amely 
megakadályozza, hogy összegabalyodjon.

JELLEMZŐK
• Akár 45 W elérhető teljesítmény
• Ultrakönnyű kialakítás (mindössze 235 g)
• A 360°-ban forgatható kábel megakadályozza 

a gabalyodást
• 180 cm-es kábel a maximális kényelem érdekében
• Passzív ionizációs technológia

JELLEMZŐK
• LED működésjelző és kijelző mutatja az aktuális hőmérsékletet
• A 360°-ban forgatható kábel megakadályozza a gabalyodást
• Beépített zár a kényelmes tároláshoz

JELLEMZŐK
• PTC technológia a vasaló felület gyors üzemi hőmérsékletre történő melegítéséhez
• A speciális lebegő felület megakadályozza a haj károsodását és csökkenti a szükséges nyomást
• A tápkábel 360°-ban elforgatható, hogy megakadályozza a csavarodást és összegabalyodást
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GÖNDÖR HAJ, 
PILLANATOK 

ALATT  
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VÉDJE 
HAJSZÁLAIT

Egyenes hajjal született, de göndör hullámokat 
szeretne? A tartós kezelésekre nincs szükség, 
a hajformázóink lehetővé teszik a megjelenés 
megváltoztatását, amikor csak akarja. Nincs más dolga, 
mint eldönteni az új fürtök méretét, és a hajsütő keféi 
már végzik is a dolgukat. A hét könnyen cserélhető 
tartozék számos lehetőséget kínál, a hideg levegő 
funkció hosszan tartó tartósságot garantál.

A haj egészségéről az antisztatikus hatású ionizáló funkció 
gondoskodik. Tovább fokozhatja a védelmet a két hőmérsékleti 
mód egyikének megfelelő kiválasztásával.

A kényelemről is gondoskodunk, minden tartozék könnyen 
és gyorsan cserélhető, és a 360 fokban forgó kábel nem fog 
összegabalyodni.

AZ IONIZÁCIÓ EREJE 
Nincs több kusza haj és harc a statikus 
elektromosság ellen! Az ionizációs funkció 
automatikusan eltávolítja a statikus 
elektromosságot, hogy a haj fényes 
és ragyogó legyen.

HAJFORMÁZÓK
MIÉRT VÁLASSZON  
SENCOR 
HAJFORMÁZÓT?
• Ionizációs funkció antisztatikus 

hatással

• 7 cserélhető tartozék és 2 
hőmérsékleti szint nagyszerű 
lehetőségeket kínál

• A hideg levegő gomb hosszú tartást 
biztosít a frizurának

• Könnyen és gyorsan cserélhető 
tartozékok és akasztóhurokkal

• A 360°-ban elforgatható zsinór 
kiküszöböli a csavarodást és 
összegabalyodást
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360°-OS FORGÓCSATLAKOZÓ 

TITÁN-BEVONATÚ 
formázó felület

Automata hajcsavaró

SHS 0900GD
Tökéletes fürtök akkor amikor csak Ön szeretné? 
Az SHS 0900GD automata hajgöndörítővel ez egyszerűen 
elérhető. A titán bevonattal rendelkező felület garantálja 
a haj gyors göndörödését és egyben ragyogását.  

A 11 különböző hőmérséklet-beállítás 120 és 220° között, minden 
hajtípushoz illeszkedik. Mindössze 45 másodperc alatt működésre kész, 
és az Ön igényeihez igazodik az öt forgási sebességnek és 10 különböző 
időbeállításnak köszönhetően (3–12 másodperc). A tökéletesen 
szimmetrikus fürtöket a hajcsavaró kettős forgásiránya biztosítja.

JELLEMZŐK
• Titán bevonatú felület a gyors formázásért, fényes és ragyogó hajért
• 11 hőmérséklet-beállítás (120-220 °C) különböző hajtípusokhoz
• Digitális kijelző fehér háttérvilágítással
• Nagy teljesítményű fűtőelem, csak 45 másodperc és használatra kész
• 5 forgási sebesség, 10 időbeállítás (3-12 másodperc között)
• Kétirányú működés
• A 2,0 hosszúságú vezeték nagyobb rugalmasságot biztosít
• Az intelligens kialakítás megvédi az ujjait az égési sérülésektől
• Az innovatív kialakítás megakadályozza a gubancokat
• Utazótáska a nagyobb kényelem és a könnyebb szállítás érdekében
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KÉT IRÁNYÚ FORGÁS  
 szimmetrikus frizurához

HIDEG LEVEGŐ FUNKCIÓ 
a frizura fixálásáért

360°-OS FORGÓCSATLAKOZÓ 

Forrólevegős hajformázó

SHS 0910GD 
Hozzon létre tökéletes hullámokat gyorsan és 
egyszerűen a Sencor forrólevegős hajformázójának 
segítségével.

A hajsütővas automatikusan balra és jobbra forog, így a 
frizurája tökéletesen szimmetrikussá válik. A hajápolásról a 
Keratin Care+ technológia és egy extra puha kefe gondoskodik, 
amely vaddisznósörtéjű szálakból készült. A hőmérséklet és a 
sebesség beállítására két fokozat közül választhat.

JELLEMZŐK
• Az automatikus bal és jobb forgásirány szimmetrikus 

frizurát biztosít
• Hajápolás Keratin Care+ technológiával és 

BoarBristles extra puha kefével
• Két sebesség- és két hőmérséklet-beállítás
• Praktikus akasztóhurok és 360°-ban 

elforgatható zsinór
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JELLEMZŐK
• Az extra sima keratin kerámia felület egyszerre hatékony és 

gyengéd a hajhoz
• Egyedi stílus az 5 hőmérséklet-beállításnak köszönhetően
• 33 mm átmérős formázó rúd a tökéletes fürtök érdekében 
• Gyors felmelegedés 60 másodperc alatt használatra kész 
• Integrált összecsukható állvány a könnyű tárolás 

érdekében
• A 360°-os forgócsatlakozó megakadályozza 

a csavarodást és a gubancolódást

Hajsütővas 

SHS 0920BK
Készítsen tökéletes frizurát minden nap 
könnyen és egyszerűen.  

A 33 mm átmérővel rendelkező hajsütővas, 
melynek felület extra sima keratin kerámia 
gondoskodik a precíz formázásról és a gyengéd 
ápolásról. 5 különböző működési hőmérséklet 
közül, lehetősége van a hajtípusának megfelelőt 
kiválasztani. A beépített összecsukható állvány 
és a 360°-ban forgatható tápkábel csavarodás 
és összegabalyodás mentes használatot 
biztosít.

Hajsütővas

SHS 8603BK
A gyorsan elkészíthető hullámos, vagy 
éppen egyenes és ragyogó hajnak 
már nem kell csak álomnak lennie! 
Az extra sima DeepBlack kerámia felület 
biztosítja a tökéletes eredményt.

Mindössze 60 másodperc alatt használatra 
kész, így gyorsan mégis gyengéden 
formálhatja frizuráját. A beépített 
összecsukható állvány és a 360°-ban 
forgatható tápkábel csavarodás és 
összegabalyodás mentes használatot biztosít.

JELLEMZŐK
• Extra sima DeepBlack kerámia bevonat
• LED működést jelző fény
• 19 mm átmérős formázó rúd
• Beépített összecsukható állvány
• Gyors felmelegedés 60 másodperc alatt 

használatra kész
• 360°-ban forgatható tápkábel a csavarodás 

és összegabalyodás elkerülése érdekében
• Akár 38 W teljesítmény
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KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ LED 
jelzőfényekkel

HAJ NUTRITION 
KeratinCare+

360°-OS FORGÓCSATLAKOZÓ 

JELLEMZŐK
• Extra sima keratin kerámia felület a hatékony 

és gyengéd formázásért
• 5 választható hőmérséklet-beállítás
• LED jelzőfény
• Kúp alakú kialakítás, 13-25 mm átmérővel
• Beépített összecsukható állvány
• Gyors felmelegedés 60 másodperc alatt használatra kész
• A 360°-os forgócsatlakozó megakadályozza 

a csavarodást és a gubancolódást

Kúpvas

SHS 0850BK 
Az SHS 0850BK a hajformázó egyedülálló 
kúpos formája tökéletesen természetes 
hullámokat kölcsönöz hajának. 

Használatakor öt különböző hőmérsékleti beállítás 
közül választhat, az Ön igényeinek megfelelően. 
Értékelni fogja a gyors felmelegedési időt, 
a hajsütővas mindössze 60 másodperc alatt 
készen áll a munkára. A beépített összecsukható 
állvány és a 360°-os forgó hegy megkönnyíti 
a használatát, mert a tápkábel nem gabalyodik 
össze.
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Forrólevegős hajformázó

SHS 7551VT

JELLEMZŐK
•  7 cserélhető tartozék, 2 hőmérséklet-beállítás, 

hideg levegő gomb
• Az antisztatikus hatású ionizációs funkció 

védi a hajat
• A 360 °-ban forgatható kábel kiküszöböli 

a csavarodást
• Biztosítékkal és akasztóhurokkal ellátott 

adapterek 
• Túlmelegedés elleni biztonsági védelem
• Akár 1000 W elérhető teljesítmény

TARTOZÉKOK
• Göndörítő (átmérő 18 mm, működési hossz 115 mm)
• Körkefe (átmérő 20 mm, működési hossz 95 mm)
• Félkefe (szélesség 39 mm, működési hossz 90 mm)
• Körkefe visszahúzható csapokkal (átmérő 28 mm, 

működési hossz 100 mm)
• Nagy kerek kefe (átmérő 31 mm, 

működési hossz 110 mm)
• Kiegyenesítő kefe (szélesség 38 mm, 

működési hossz 90 mm)
• Áramlás szabályozó

SHS 7551VT SHS 7551RD

Ez a forrólevegős hajcsavaró biztosítja az Ön által megálmodott tökéletes frizurát. 
Két különböző hőmérsékleti beállítás és 7 cserélhető tartozék (koncentrátor, 
hajsütővas, kerek kefe, félkefe, kerek kefe visszahúzható tüskékkel, nagy kerek 
kefe és kiegyenesítő kefe) számos lehetőséget kínál a hajformázáshoz.

Minden adapter könnyen cserélhető, és a tápkábel minden irányba forog, hogy 
megakadályozza az összegabalyodást. Az ionizációs funkció védi a hajat és eltávolítja 
a statikus elektromosságot.
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Forrólevegős hajformázó

SHS 3000BK 
Annyi nagyszerű funkció egy ilyen kis 
eszközben! A 2 különböző hőmérséklet 
és sebesség lehetővé teszi nagyszerű frizurák 
készítését, míg a hőszigetelt hegy biztonságos 
használatot biztosít.

A kerek kefe (19 mm átmérőjű) könnyen eltávolítható 
és tisztítható. A tápkábel 360 fokban forog, hogy 
megakadályozza az összefonódást. Mindezek a 
tulajdonságok teszik az SHS 3000BK forrólevegős 
hajcsavarót igazán nagy segítővé.

JELLEMZŐK
• Hőszigetelt vég a hajszálak biztonságos kezeléséhez
• Levehető kefefej az egyszerű tisztítás érdekében
• Akasztóhurok
• A 360°-ban forgatható tápkábel a csavarodás és 

összegabalyodás ellen
• Túlmelegedés elleni védelem
• Akár 400 W teljesítmény

Forrólevegős hajformázó

SHS 8401BK 
Két hőmérséklet-beállítás, egy hideg levegő gomb és öt 
különböző tartozék. Bármelyik kombináció, garantálja 
a tökéletes hajformázást.

Az adapterek könnyen cserélhetők, beépített biztonsági zárral van 
felszerelve. Haja tökéletesen sima lesz az ionizációs funkciónak 
köszönhetően, amely megakadályozza a statikus elektromosságot. 
Kényelméről egy akasztóhurok és egy forgócsatlakozó gondoskodik, 
amely megakadályozza a tápkábel csavarodását és összegabalyodását.

JELLEMZŐK
• Két hőmérséklet-beállítás és egy hideg levegő gomb
• Keratin technológia és ionizáció antisztatikus hatással
• 5 cserélhető tartozék beépített biztonsági zárral
• Hajsütő (átmérő 18 mm, munkahossz 115 mm)
• Körkefe (átmérő 20 mm, munkahossz 95 mm)
• Félkefe (szélesség 39 mm, munkahossz 90 mm)
• Körkefe visszahúzható tüskékkel (átmérő 28 mm, munkahossz 100 mm)
• Nagy körkefe (átmérő 31 mm, munkahossz 110 mm)
• Akasztható hurok a könnyű tárolás érdekében
• 360°-ban forgatható tápkábel a csavarodás és összegabalyodás 

elkerülése érdekében

Kozmetikai tükör

SMM 3090SS
Ez a különleges kozmetikai tükör mindennapos segítsége lesz a nőknek, 
férfiaknak és tinédzsereknek egyaránt. Ennek köszönhetően a legapróbb 
részletekig megvizsgálja frizuráját vagy bőrét.

JELLEMZŐK
• Átmérő 18 cm, kétoldalas kialakítás
• Az egyik oldal standard tükör, a másik ötszörös nagyítást tesz lehetővé
• Beépített LED háttérvilágítás
• Gazdaságos működés (fogyasztás max. 5 W)
• Rozsdamentes acél kivitel
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ÁPOLJA ÉS 
FORMÁZZA  FRIZURÁJÁT 
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OTTHONI HAJÁPOLÁS

Egészséges, fényes, tökéletesen formázott haj – ez az, 
amiről mindenki álmodik, és pontosan ez az, amit 
a SENCOR hajszárítók biztosítanak. Gyengéd 
ápolásuk három hőmérsékleti szinttel kezdődik, két 
sebességfokozatban, extra gyors vagy extra egyenletes 
szárítást biztosítva. Az ionizáció fixálja a hajszálakat és 
megtartja bennük a nedvességet, ezáltal megvédi őket 
a kiszáradástól és a töredezéstől. Ha extra térfogatot 
szeretne adni a hajának, használja a diffúzort. Ha elégedett 
az eredménnyel, nyomja meg a hideg levegő gombot 
a frizura rögzítéséhez, és kész.

Praktikus tulajdonságok, amik növelik a készülékeink előnyeit. 
Hajszárítóink akasztóhurokkal rendelkeznek a könnyű tárolás 
érdekében, hosszú tápkábelüknek köszönhetően szabad mozgást 
tesznek lehetővé, Ráadásul a felületek speciális antibakteriális 
bevonattal rendelkeznek. Hajszárítóink teljesen egyszerűen 
karbantarthatóak, mivel a hátsó rács levehető, így megkönnyíti 
a tisztítást. Még nyaraláskor vagy üzleti úton is készíthet tökéletes 
frizurát, az úti hajszárítóink összecsukhatók, így bármilyen 
poggyászba elférnek.

HASZNÁLJA AZ ÖSSZES LEHETŐSÉGET 
Az elegáns frizura hangsúlyozza 
az Ön szépségét, és a SENCOR segít 
a megvalósításban. Kombinálja a különböző 
tartozékokat, hőmérsékleti szinteket 
és sebességeket, hogy pontosan a kívánt 
megjelenést érje el.

HAJSZÁRÍTÓK 
MIÉRT VÁLASSZON 
SENCOR 
HAJSZÁRÍTÓT?
• Ultrakönnyű kialakítás a könnyű 

használat 

• Különböző hőmérséklet- 
és sebességbeállítások 
az optimális formázáshoz

• Diffúzor az extra volumenért

• Tökéletes fogás antibakteriális 
felülettel

• Ionizáló funkció az egészséges 
és ragyogó hajért
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TARTOZÉKOK 
• 2 vékony levegő áramlás szűkítő – hajszárításhoz 

és hajformázáshoz
• Volumen diffúzor – a dúsabb hatás érdekében

Hajszárító

SHD 8275BK
Olyan hajszárítót keres, amely gyengéden 
ápolja a haját, és elég tartós ahhoz, hogy sokáig bírja?

Akkor válassza a Sencor SHD 8275BK hajszárítóját. A hosszan tartó, 
problémamentes működést a AC motor biztosítja, míg a KeratinCare+ 
technológia és az ionizáló funkció ápolja és védi a haj szerkezetét. 
A praktikus kiegészítők minden bizonnyal, hozzá fognak járulni 
a mindennapi tökéletes megjelenéshez.

JELLEMZŐK
•  Hosszú élettartamú AC motor
• KeratinCare+ technológia a haj ápolásához
• Az ionizációs funkció kiküszöböli a statikus 

elektromosságot

Hajszárító

SHD 8200GD
A True Ionic negatív ionok millióit generálja, 
így selymes és ragyogó megjelenést 
kölcsönöz a hajnak. Ezenkívül elősegíti a 
gyorsabb száradást és csökkenti a statikus 
elektromosságot. Ettől szép és egészséges 
lesz a haja. 

A hajszárító három hőmérsékleti fokozatot kínál, így választhat hűvösebb légáramot 
a gyengéd szárításhoz és a jól hidratált hajhoz, vagy két magasabb szint közül egyet, 
amely gyorsabban szárítja a hajat. A szárítási időt akár 33%-kal is csökkentheti.

JELLEMZŐK
• A True Ionic funkció garantálja a selymes és egészséges 

hajat, csökkenti a statikus elektromosságot és védi 
a hajat a sérülésektől

• Argánolaj és Keratin védelem
• Kompakt méret, professzionális AC motorral 

és ergonomikus kialakítású fogantyúval
• Három hőmérséklet és két sebesség
• Cool Shot funkció a frizura tökéletes rögzítéséhez
• Levehető hátsó rács az egyszerű tisztításhoz
• A hullám alakú fűtőspirál állandó hőmérsékletet biztosít, 

így védi a hajat a sérülésektől

TARTOZÉKOK 
• 2 vékony levegő áramlás szűkítő – hajszárításhoz 

és hajformázáshoz
• Volumen diffúzor – a dúsabb hatás érdekében
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Hajszárító

SHD 8100GD
Az ionizáló funkció, az argánolaj és a keratin 
egyesítette erőit, hogy védje a haját és selymes 
megjelenést biztosítson a mindennapok során. 

Az SHD 8100GD hajszárító egy professzionális váltakozó 
áramú motorral rendelkezik, három hőmérsékleti 
fokozattal és két sebességfokozattal, így haja extra 
gyengéden vagy extra gyorsan száradhat (30%-kal 
csökkentve a száradási időt). A hideg levegő segít 
rögzíteni a frizuráját a hosszan tartó megjelenés 
érdekében.

JELLEMZŐK
• A True Ionic funkció garantálja a selymes és egészséges 

hajat, csökkenti a statikus elektromosságot és védi 
a hajat a sérülésektől

• Az argánolaj és a keratin együttes védelmet nyújt 
a hajnak

• Kompakt méret, professzionális AC motorral 
és ergonomikus kialakítású fogantyúval

• Levehető hátsó rács az egyszerű tisztításhoz
• A hullám alakú fűtőspirál az állandó hőmérséklet 

érdekében, megelőzve a haj károsodását

AKASZTÓHUROK 
a tárolás érdekében

ARGÁNOLAJ ÉS KERATIN 
védelem

COOL SHOT 
a tartósabb eredményért

TARTOZÉKOK 
• 2 vékony levegő áramlás szűkítő – hajszárításhoz 

és hajformázáshoz
• Volumen diffúzor – a dúsabb hatás érdekében

TARTOZÉKOK 
• Vékony levegő áramlás szűkítő – 

hajszárításhoz és hajformázáshoz
• Volumen diffúzor – a dúsabb 

hatás érdekében
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Hajszárító

SHD 6700VT

Légáramlat szűkítő és diffúzor – két tartozék, amelyek szükségesek 
a tökéletes frizurához. A 2000 W teljesítmény mellett három 
különböző hőmérséklet és két sebesség áll rendelkezésre. 

Az ultrakönnyű hajszárító 2,6 m hosszú tápkábellel garantálja a tökéletes 
kényelmet, míg a gumírozott hátsó rész kényelmes fogást tesz lehetővé. 
A hőbiztosíték megvédi a motort a túlmelegedéstől, az oldalsó gumi védők 
pedig megakadályozzák a karcolásokat.

JELLEMZŐK
• Akár 2000 W elérhető teljesítmény
• Ultrakönnyű kialakítás és 2,6 m-es tápkábel a kényelem 

és a tökéletes eredmény érdekében
• Kiváló szárítás a három hőmérsékletnek és két sebességnek köszönhetően
• Légáramlat szűkítő, diffúzor és hideg levegő gomb a tökéletes frizurához
• Levehető hátsó rács az egyszerű tisztításhoz
• Túlmelegedés elleni biztosíték
• Akasztófül a kényelmes tároláshoz
• Gumírozott hátlap a könnyű tartás érdekében

LESZEDHETŐ 
hátsó szellőzőfedél

HÁROM HŐMÉRSÉKLET  
és két sebességbeállítás

SHD 6700VT SHD 6701RD

TARTOZÉKOK 
• Vékony levegő áramlás 

szűkítő – hajszárításhoz 
és hajformázáshoz

• Volumen diffúzor – 
a dúsabb hatás 
érdekében
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Hajszárító

SHD 6600WH

JELLEMZŐK
• Akár 2000 W elérhető teljesítmény
• Ultrakönnyű kialakítás és gumírozott fogantyú
• 3 hőmérséklet és 2 sebesség a tökéletes eredmény érdekében
• Légáramlat szűkítő és hideg levegő gomb a precíz és tartós frizura érdekében
• Levehető hátsó rács a könnyebb tisztítás érdekében
• A hajszárító oldalán található gumi elemek védenek a karcolásoktól
• A hőbiztosíték védi a motort a túlmelegedéstől 
• 2,6 m hosszúságú hálózati kábel

SHD 6600RD SHD 6600VT SHD 6600WH

2000 W teljesítmény, három különböző hőmérséklet és két sebesség 
– pontosan ez kell a tökéletes frizurához. A légáramlat szűkítő pontos 
formázást biztosít a hideg levegő gomb gondoskodik a frizuráról. Ezzel 
a hajszárítóval nem szabhat határt: az ultrakönnyű kialakítás megvédi 
a kezét a fáradtságtól, és a 2,6 méteres tápkábel lehetővé teszi, hogy 
annyit mozogjon, amennyire szüksége van.

Ennek a szárítónak a tervezői nem feledkeztek meg a gyakorlati szempontokról sem: 
a fogantyú hátsó része gumírozott, és ennek köszönhetően szilárdan tart, a levehető 
hátsó rács könnyebb tisztítást tesz lehetővé, az akasztófül pedig kényelmes tárolást 
biztosít. A hajszárító oldalán található gumi védők megakadályozzák a karcolásokat.
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Hajszárító

SHD 6505VT

JELLEMZŐK
• Akár 1400 W elérhető teljesítmény
• Két fokozat a gyengéd vagy gyors szárításhoz
• Légáramlat szűkítő a sima hajhoz 

és diffúzor a dúsabb hatásért
• Hideg levegő a frizura rögzítéséhez
• Akasztófül és gumírozott felület 

a kényelmes használat érdekében

Kíméletes ápolást szeretne nyújtani 
a hajának, vagy siet, és gyorsan meg kell 
szárítania a haját? Sima frizurára vagy 
dúsabb hatásra vágyik? Ezzel a hajszárítóval 
mindent elér, amit szeretne.

A légáramlat szűkítő simává varázsolja a haját, 
míg a diffúzor nagyobb, dúsabb hatást biztosít. Két 
beállítás biztosítja a gyengéd vagy gyors szárítást, 
míg a hideg levegő segít rögzíteni a frizurát, hogy 
tovább tartson. Az akasztófül és a gumírozott 
felület hozzájárul a kényelmes használathoz.

SHD 6504WH SHD 6505VT

Hajszárító

SHD 6800RG

JELLEMZŐK
• Professzionális AC motor, akár 2300 W teljesítménnyel
• Argánolaj és keratin a selymes hajhoz
• 3 hőmérséklet és 2 sebesség minden hajtípusnak 

megfelel
• A Cool Shot funkció biztosítja a frizura hosszú távú 

rögzítését
• Ionizáló funkció az egészségesebb és ragyogóbb 

hajért és a statikusság csökkentésért
• Ergonomikus kialakítású fogantyú, mind bal-, mind 

jobbkezesek számára
• Levehető hátsó rács a könnyebb tisztítás érdekében
• A hullámos fűtőspirál állandó hőmérsékletet garantál
• Akasztófül a könnyebb tárolásért
• Hőbiztosíték túlmelegedés ellen

Az SHD 6800RG hajszárítóval nemcsak remek 
frizurákat készíthet, hanem megfelelő ápolást is biztosíthat a hajának.

Az argánolaj, a keratin és az ionizáló funkciók ápolják a hajat és ragyogó megjelenést 
kölcsönöznek neki. Hála nekik, a haj is könnyebben fésülhető, és kevésbé lesz 
hajlamos a sérülésekre. Az ergonomikus kialakítású fogantyú bal- és jobbkezesek 
számára egyaránt alkalmas, így bárki élvezheti a hajszárító kényelmes használatát.

TARTOZÉKOK 
• Vékony levegő áramlás szűkítő – 

hajszárításhoz és hajformázáshoz
• Volumen diffúzor – a dúsabb hatás érdekében
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Hajszárító

SHD 108VT

JELLEMZŐK
• Akár 2200 W elérhető teljesítmény
• Az ionizációs funkció védi a hajat a kiszáradástól 

és a töredezéstől
• 2 sebesség (enyhe és erős légáram) és három 

hőmérséklet (alacsony, közepes és magas)
• Hideg levegő a frizurák rögzítéséhez
• Méhsejt alakú bemeneti nyílás az egyenletes 

szárításért

Kényeztesse magát prémium hajápolással. 
Az ionizációs funkció negatív ionokat 
generál, amelyek lezárják a haj külső rétegét, 
hogy megtartsák a nedvességet, és megóvják 
a hajat a túlszáradástól és a töredezéstől.

A hajszárítóval számtalan frizurát készíthet, köszönhetően 
a két sebességnek (gyengédebb és erősebb áramlat) és három 
hőmérsékletnek (alacsony, közepes és magas). A hideg levegővel 
gyorsan rögzítheti az elkészült frizurát. A hullámos fűtőspirál 
és a méhsejt alakú bemeneti rácsnyílás egyenletes szárítást biztosítanak.

Úti hajszárító

SHD 0045BK

JELLEMZŐK
• Hosszú élettartamú DC motor 1600 W-os teljesítménnyel
• Három hőmérsékleti szint (alacsony, közepes, magas) 

és 2 sebesség (gyengéd és erős légáramlás)
• Nagyszerű frizura még utazások alkalmával 

az összecsukható fogantyúnak köszönhetően
• Cool Shot funkció a frizura rögzítéséhez
• Levehető hátsó rács az egyszerű tisztításhoz
• Akasztóhurok a kényelmesebb tárolásért
• Hőbiztosíték túlmelegedés ellen

Ez az úti hajszárító gondoskodik Önről, 
bárhová is megy. Nem számít, hogy hosszú 
nyaralásra vagy rövid üzleti útra készül, az 
összecsukható fogantyúnak köszönhetően 
könnyedén elfér a poggyászába.

A hajszárító tartós DC motorja 1600 W 
teljesítményű, amely 3 hőmérsékleti szintet 
(alacsony, közepes és magas) és két sebességet 
(gyengéd és erős légáramlás) hajt. A levehető 
hátsó rácsnak, az akasztófülnek és az 1,6 m hosszú 
tápkábelnek köszönhetően a frizura elkészítése és 
karbantartása hihetetlen egyszerű lesz.

TARTOZÉKOK 
• Vékony levegő áramlás szűkítő – 

hajszárításhoz és hajformázáshoz
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Úti hajszárító

SHD 7200GD
A 3 hőmérsékletnek és a 2 sebességnek 
köszönhetően ez a hajszárító nagyszerű 
választás mindazoknak, akik egészséges 
és szép hajra vágynak. Az ionizáló 
funkció selymes és ragyogó megjelenést 
kölcsönöz a hajnak, és csökkenti a statikus 
elektromosságot, aminek köszönhetően a haj 
is könnyen fésülhető. 

Két különböző tartozék, egy koncentrátor és 
egy diffúzor lehetővé teszi bármilyen frizura 
létrehozását.

JELLEMZŐK
• Hosszú élettartamú, 2000 W teljesítményű DC motor
• 3 hőmérséklet és 2 sebesség
• Ionizáló funkció az egészséges és szép hajért
• Hullám alakú fűtőspirál állandó hőmérsékletet biztosít
• A Cool Shot rögzíti a frizurát
• Ergonomikus kialakítású fogantyú
• Levehető hátsó rács az egyszerű tisztításhoz
• Akasztófül a könnyebb tároláshoz

TARTOZÉKOK 
• Vékony levegő áramlás szűkítő – 

hajszárításhoz és hajformázáshoz
• Volumen diffúzor – a dúsabb 

hatás érdekében

TARTOZÉKOK 
• Vékony levegő áramlás szűkítő – 

hajszárításhoz és hajformázáshoz

JELLEMZŐK
• Hosszú élettartamú, 2000 W teljesítményű DC motor
• 3 hőmérséklet és 2 sebesség fokozat
• Ionizáló funkció az egészséges és szép hajért
• A hullámos fűtőspirál állandó hőmérsékletet biztosít
• A Cool Shot rögzíti a frizurát
• Ergonomikus kialakítású fogantyú
• Akasztóhurok a könnyebb tárolásért

Úti hajszárító

SHD 7100BK
Ionizáló funkciójának köszönhetően ez az úti 
szárító megvédi a hajat a töredezettségtől, 
és selymes és ragyogó megjelenést kölcsönöz 
neki. Az ionok csökkentik a statikusságot, így 
a haj könnyen fésülhetőbb és gyorsabban szárad, 
anélkül, hogy károsítaná.

A hajszárító hosszú élettartamát egy DC motor biztosítja, 
amely 3 hőmérsékletet és 2 sebességet biztosít. 
A kényelmes és biztonságos használat magától értetődő.
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Úti hajszárító

SHD 64O0B

JELLEMZŐK
• 850 W teljesítményű DC motor
• Két teljesítménybeállítás (lágy áram 

hideg hőmérsékleten és erős áram 
magas hőmérsékleten)

• Légáramlat szűkítő és Cool Shot gomb 
a kiváló eredményekért

• A gumi oldalvédők megakadályozzák 
a karcolásokat

• Praktikus akasztófül a kényelmes 
tároláshoz

SHD 6400V SHD 6400B

Gyengéd légáramlás alacsony hőmérsékleten 
vagy erős egyben meleg levegő áramlás? 

Válassza ki, mire van szüksége a frizurájához, és rögzítse 
az eredményt a hideg levegő gombbal. Az oldalsó gumi 
elemek megvédik a hajszárítót a karcolásoktól, a 850 W 
DC motor pedig hosszú élettartamot biztosít.
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SZŐR-, 
SZAKÁLLVÁGÓK 
& BOROTVÁK 

Szeretne otthon is hasonló élményben részesülni, mint 
egy professzionális fodrászüzletben, barber shopban? 
Ez már lehetséges a legújabb SENCOR szőr-, szakállvágó 
készülékeivel és elektromos borotváival! Gondoskodnak 
a pontos formázásról a gyengéd ápolásról, és biztosítják 
a legjobb eredményt, amikor csak Ön akarja. Próbálja ki 
bátran!

3636



SZŐR-, 
SZAKÁLLVÁGÓK 
& BOROTVÁK 
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BARBER 
SHOP

SAJÁT 
FÜRDŐJÉBEN

38

HAJNYÍRÓK ÉS BOROTVÁK

38



KOMBINÁLHATÓ 
FELHASZNÁLÁS

Függetlenül attól, hogy teljesen megváltoztatja a 
megjelenését, vagy csak óvatosan nyírja a szakállát, 
a SENCOR készülékei gyorsan és egyszerűen elvégzik 
a feladatot. Számtalan különböző hosszúság közül 
választhat, a professzionális titán pengék precíz munkája 
és a stabil fogást biztosító ergonomikus markolatnak 
köszönhetően bátran formázhatja a haját és a szakállát. 

A kínálatunkban megtalál különböző készleteket széles 
tartozékokkal, amik ideálisak az orr- és testszőrzet nyírásához, 
szakállvágáshoz, kontúrformázáshoz és precíz igazításhoz.

A készülékek belsejében kivételesen csendes, nagy sebességű, 
professzionális motor található. Eszközeink gyorsan töltődnek, 
némelyikük akkumulátora mindössze két óra alatt teljesen 
feltöltődik. Bizonyos modellek akár 120 perces folyamatos 
működést is biztosítanak. 

MINDIG STÍLUSOSAN 
A férfi frizurák divatja változhat, de a SENCOR 
készülékekkel mindig remekül fog kinézni. 
Nem csoda, hogy a kiegészítők széles 
választéka teljes szabadságot biztosít a haj 
és a szakáll formálásában.

HAJNYÍRÓK
MIÉRT VÁLASSZON 
SENCOR HAJNYÍRÓT?
• Gazdag kiegészítők a formázáshoz 

és a testápoláshoz

• A grafikus vágáshossz jelző teljes 
irányítást biztosít

• Gyors töltési technológia és hosszú 
akkumulátor-élettartam

• Professzionális kések és csendes, 
nagy sebességű motor

• Ergonomikus fogantyú és a kábel 
nélküli szabad mozgás
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Az SHP 8900BK köszönhetően otthon is tökéletesen 
formázhatja a haját és a szakállát. 

A csendes, nagy fordulatszámú motor garantálja a precízen 
elvégzett munkát, a Direct Drive technológia pedig lehetővé teszi 
a készülék használatát még töltés közben is. Válasszon 
a 25 különböző hosszúság közül, hosszabbítóval vagy anélkül.

JELLEMZŐK
• Csendes, nagy sebességű motor a tökéletes eredmény érdekében
• Direct Drive technológia a töltés teljes szabadságáért
• Titán bevonattal rendelkező kés
• 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 mm tartozékfej nélküli vágás
• 4 cserélhető fésűtartozékkal 3 / 6 / 9 / 12 mm vágás biztosított
• Ergonomikus fogantyú a biztos fogáshoz
• Akár 3 óra akkumulátor üzemidő
• 2 sebesség (standard és turbó)
• Beépített LED töltésjelző

TARTOZÉKOK
Tisztítókefe, Olaj a 
vágóegységhez, 4 fésűs tartozék 
(3 / 6 / 9 / 12 mm), töltő

Hajnyíró

SHP 8900BK 
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Modern hajvágó, amely könnyedén kezeli a hajat, 
a szakállt és akár még az orrszőrszálat is, köszönhetően 
a nyolc különböző tartozéknak és a 46 mm széles 
késeknek. Kemény műanyagból készült tartó, biztos 
védelmet nyújt még utazás során is. 

Akár egy órán keresztül is használható, és a Direct Drive 
technológiának köszönhetően pedig töltés közben is működik. 

JELLEMZŐK
• A gyors töltési technológia garantálja az 

akkumulátor 2 óra alatti teljes töltését
• Professzionális, 46 mm széles titán bevonatú kés 

és 8 cserélhető feltét
• Kivételesen csendes, professzionális 

nagy sebességű motor
• Akkumulátoros működés akár egy órán keresztül
• Az ergonomikus kialakítású, krómozott fogantyú 
• Grafikus vágáshossz-jelző
• Beépített 2200 mAh Li-Ion akkumulátor, LED 

töltésjelzővel
• Műanyag utazótáska a könnyű tároláshoz

TARTOZÉKOK
Tisztítókefe, olaj, fésű,  8 cserélhető tartozék: 
3/6/9,5/13/16/19/22/25 mm töltő, műanyagtok

Hajnyíró

SHP 8400BK 
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Professzionális többfunkciós készülék, 12 cserélhető tartozékkal 
a haj-, szakáll- és orrszőrzethez tökéletes ápolásáért.

A különböző hosszúságú feltétek lehetővé teszik a hajvágását 3–12 mm, 
a szakáll igazítását 4–8 mm között, illetve lehetőség van 
kontúrozásra, formázásra. A gyors töltési technológia 
mindössze két óra alatt biztosítja az akkumulátor 
teljes töltöttségét, a beépített 600 mAh-os Li-Ion 
akkumulátor pedig akár 60 perces működést biztosít.

JELLEMZŐK
• 12 cserélhető tartozék
• Kivételesen csendes professzionális 

nagy sebességű motor
• A gyors töltési technológia mindössze két óra alatt 

biztosítja a teljes feltöltést
• Titán bevonatú kések (szélesség 9/30/39 mm)
• Akár 60 perces működés
• Krómozott ergonomikus fogantyú
• Lehetőség a fésűs tartozék nélküli vágásra
• Grafikus vágáshossz -kijelző
• Beépített LED töltésjelző

Hajnyíró

SHP 7411BK
Ez a gazdagon felszerelt készülék 12 cserélhető tartozékkal biztosítja a teljes 
testápolást. Kezeli az orrban és a testen lévő szőrt, lerövidíti a szakállát, formál, 
kontúrt készít és pontosan vágja a hajat 3 -12 milliméter hosszúságban. 

A készülék tápkábellel csatlakoztatható, vagy akkumulátorról is működtethető. A készülék 
mikro USB -n keresztül tölt, így szinte bárhol használhatja a világon. A 600 mAh-s Li-Ion 
akkumulátor működési ideje akár 2 óra és az akkumulátor 120 perc alatt töltődik fel teljesen.

JELLEMZŐK
•  12 különböző tartozék
• Micro USB csatlakóval történő töltés
• Kivételesen csendes professzionális nagy 

sebességű motor
• Gyors töltési technológia, teljesen feltöltve 

mindössze két óra alatt
• Tápellátás kábellel és akkumulátorral
• Az ergonomikus fogantyú megakadályozza 

a csúszást
• Akár 2 óra működési idő
• Titán bevonatú kések 

(szélesség 6/26/34 mm)
• A vágási hossz grafikus ábrázolása
• Beépített LED töltésjelző

TARTOZÉKOK
Praktikus állvány, fésű, orrszőr feltét, testszőr feltét, 
borotva, szakállvágó, kontúrformázó, 
hajvágó feltét 3 / 6 / 9 / 12 mm, olaj

TARTOZÉKOK
Praktikus töltőállvány, utazótáska, tisztítókefe, olaj, fésű, 
orrszőr -adapter, szakállvágó, Kontúrformázó, Normál 
hajvágó tartozék 3/6/9/12 mm, szakállvágó feltét 4/6/8 mm

Hajnyíró

SHP 8305BK 
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Hajnyíró

SHP 7201SL
Az SHP 7201SL készüléknek és a különböző kiegészítőknek köszönhetően 
mindig nagyszerűen fog kinézni. Hét tartozék gondoskodik a szakáll 
igazításáról, a frizura vágásáról vagy az orrszőr eltávolításáról.

A készüléket akár 45 percig is használhatja, az akkumulátornak 8 óraszükséges a teljes 
töltöttséghez. A készülék megfelel az IPX 5 szabványnak, amely ellenáll a pornak és a víznek, 
és így hosszú élettartamot biztosít. A beépített NiMH akkumulátor kapacitása 2x 600 mAh.

JELLEMZŐK
• 7 cserélhető tartozék
• Titán bevonattal rendelkező pengék
• Teljesen feltölthető 8 óra alatt
• Nagy sebességű motor, amely töltés közben is 

használható
• Áramforrás kábel/akkumulátor
• Ergonomikus fogantyú, amely 

megakadályozza a csúszást
• Az akkumulátor működési ideje akár 45 perc
• Pengeszélesség 41 / 32 / 20 mm
• Lehetőség a fésűs tartozék nélküli vágásra
• Grafikus vágáshossz-kijelző
• Beépített LED töltésjelző

TARTOZÉKOK
Praktikus állvány, orrszőrvágó, 
borotva, hajnyíró feltétek, szakáll 
igazító feltét, kontúrformázó, töltő 
kábel, olaj, 

Hajnyíró

SHP 6201RD
Ezzel a hajnyíróval igazán élvezni fogja a megjelenése gondozását! 
A nagy sebességű motornak, a hat cserélhető tartozéknak és a titán késeknek 
köszönhetően mindig nagyszerű eredményeket fog elérni.

Az ergonomikus fogantyú megakadályozza a csúszást és szilárd fogást tesz lehetővé. 
A készülék akár 8 óra alatt teljesen feltöltődik, és akár 45 percig is használható.

JELLEMZŐK
• Titán bevonatú kések 41/32 mm, és hat 

cserélhető tartozék
• Nagy sebességű motor
• Közvetlenül a hálózatról vagy az 

akkumulátorról működik
• A vágás lehetősége feltétek nélkül is
• A vágás hosszának grafikus jelzése
• A beépített akkumulátor 8 óra alatt teljesen 

feltölthető
• Működési idő akár 45 perc 
• LED töltésjelző
• Az ergonomikus fogantyú megakadályozza 

a csúszást

TARTOZÉKOK
orrszőrvágó, borotva, hajvágó két méretben, 
különböző méretű feltétek a vágófejekhez
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SHP 4502BLSHP 4501BK

Hajnyíró

SHP 5207CH
A tökéletes frizurát, otthona 
kényelmében is elkészítheti. Az 
SHP 5207CH hajnyíró nagy sebességű 
motorjának köszönhetően professzionális 
frizurát készíthet kiváló minőségben. 

Sőt, a használata rendkívül kényelmes és egyszerű. A készülék 
csendes működésű, az ergonomikus fogantyú pedig biztos fogást tesz 
lehetővé. Az erős akkumulátor akár 90 percnyi használatot biztosít 
töltés nélkül.

JELLEMZŐK
• A csendes, nagy sebességű motor professzionális 

hajápolást garantál
• Kiváló minőségű pengék titán bevonattal
• 2 fésűtartozék (10 és 20 mm) 
• 38 vágási magasság beállítás (1,0-20,0 mm) 

lehetővé teszi a változó stílust
• Ergonomikus fogantyú 
• Folyó víz alatt tisztítható
• Akár 90 perc működési idő egyetlen töltéssel
• USB-C töltőkábel

Hajnyíró

SHP 4502BL
Függetlenül attól, hogy tápellátásról vagy akkumulátorról 
működik, ez a készülék mindig tökéletes munkát végez. 
Az ergonomikus kialakítású fogantyúnak stabil fogást biztosít, 
amely megakadályozza a csúszást.

A hajvágás a két fésűtartozékkal vagy anélkül is lehetséges, a tartozékok 
egyedülálló reteszelő rendszerrel vannak felszerelve. A vágás hosszát 
grafikusan jelzi az indikátor.

.JELLEMZŐK
• Töltés kábellel vagy akkumulátorokkal
• Levehető tartozékok az egyszerű tisztításhoz
• Az ergonomikus fogantyú megakadályozza a csúszást
• Akár 40 perc működési idő egyetlen töltéssel
• Beépített LED töltésjelző
• 2 fésűs tartozék egyedi reteszelő rendszerrel 

(3, 9, 15, 24 mm és 14, 20, 26 és 35 mm)
• 39 mm széles vágópenge
• Grafikus vágáshossz-kijelző

TARTOZÉKOK
Praktikus állvány, hálózati töltő / adapter, 2 fésűs 
tartozék, tisztítókefe

TITÁN-BEVONATÚ 
PENGÉK

ERGONOMIKUS 
FOGANTYÚ
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A csendes, nagy sebességű motorral működtetett SHP 3500BL 
kompromisszumok nélküli eredményeket nyújt. Függetlenül attól, hogy fésűs 
tartozékkal vagy anélkül használja, a rozsdamentes acélból készült penge precíz 
eredményeket ér el.

A forgatógombbal könnyedén beállíthatja a kívánt hosszúságot, és a fésűs feltétnek 
köszönhetően akár 20 különböző méretben is levághatja a haját. Az ergonomikus kialakítású 
fogantyú szilárd fogást biztosít.

JELLEMZŐK
• Csendes nagy sebességű motor
• Direct Drive technológia a teljes 

szabadságáért
• Rozsdamentes acél kések
• Folyamatos hosszbeállítás
• Vágás pengével, vagy adapterrel 0,5 / 1 / 2 / 

3/ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
• Tíz különböző hosszúságú vágás
• Ergonomikus fogantyú a biztos fogáshoz
• Akár 1 óra akkumulátor-üzemidő, és 2 óra 

alatt teljes töltöttség

TARTOZÉKOK
Tisztítókefe, Olaj a vágóegységhez, 
1 fésűs tartozék (10 mm), 
USB töltőkábel

Hajnyíró

SHP 3500BL 

Hajnyíró

SHP 4302RD
A rendkívül csendes, nagy sebességű motor és a levehető tartozékok, 
aminek köszönhetően egyszerűbb tisztítás, rendkívül kényelmes 
használatot tesz lehetővé. 1 és 8 mm közötti hosszúság között 
állíthatja be az Önnek megfelelő hosszúságot beépített 
vágási hosszúság szabályzó segítségével.

A hajvágás történhet fésűtartozékkal vagy anélkül is, 
grafikusan feltüntetett vágási hossznak köszönhetően. 
A készülék kábelről és akkumulátorról is egyaránt működik, 
akár 50 perc üzemidő is lehetséges egyetlen töltéssel..

.

TARTOZÉKOK
Töltő/ hálózati adapter, tisztítókefe

JELLEMZŐK
• Hálózatról és az akkumulátorról is működtethető
• Az ergonomikus fogantyú megakadályozza a csúszást
• Az akkumulátor üzemideje akár 50 perc egyetlen 

töltéssel
• Lehetőség a fésűs tartozék nélküli vágásra
• Vágás hosszúság szabályzó 1-8 mm között
• Beépített NiMH akkumulátor LED töltésjelzővel

VÍZÁLLÓ KIVITEL VÁGÁSI HOSSZÚSÁG 
szabályzó

45

HAJNYÍRÓK



Hajnyíró

SHP 3301BL 
Az 50 perces működési idő és a 25 mm széles 
pengék kiváló lehetőséget biztosítanak 
a lenyűgöző megjelenés elérésére.

A rendkívül csendes, nagy sebességű motor, az 
ergonomikus csúszásgátló fogantyú, az állítható, 
cserélhető fésűs feltét és a LED töltésjelző nagyon 
praktikus segítővé teszik az SHP 3301BL-t.

JELLEMZŐK
• Hálózatról, akkumulátorról egyaránt működtethető
• Az ultra csendes, nagy sebességű motor 
• Az ergonomikus fogantyú megakadályozza a csúszást 
• Az akkumulátor üzemideje akár 50 perc
• A kés szélessége 25 mm
• Vágási lehetőség tartozék nélkül is
• A vágás hosszának grafikus kijelzése 

a könnyebb tájékozódás érdekében
• Vágási hossz beállítása 1-8 mm között
• Beépített Nimh akkumulátor 

LED töltésjelzővel

TARTOZÉKOK
Töltő / hálózati adapter,

tisztító kefe

JELLEMZŐK
• A rozsdamentes acél kések ellenállnak a korróziónak
• 4 fésűs vágófej (3, 6, 9 a 12 mm)
• A vágás hosszának beállítására munka közben is
• Ergonomikus kialakítású fogantyú és akasztófül 

a kényelmes használat érdekében

Hajnyíró

SHP 320SL
A rozsdamentes acél kés tökéletes minősége 
garantálja, a korrózió elleni védelmet. 

Négy különböző méretű (3, 6, 9 és 12 mm) fésűs fej is az Ön 
rendelkezésére áll, így ez az eszköz ideális társ a tökéletes 
megjelenés elkészítésére. A hosszt még vágás közben is 
állíthatja, és az ergonomikus kialakítású fogantyú garantálja 
a pontos munkát.

TARTOZÉKOK
4 fésű tartozék, vágóegység fedél, 
fésű, olló, tisztítókefe, olaj

TISZTÍTÓ 
tartozékok

25 MM SZÉLES PENGE
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TELJESKÖRŰ KÉSZLET 
a változó stílushoz

KÖNNYEN CSERÉLHETŐ 
fésűs tartozékok

MINŐSÉGI ACÉL KÉS

JELLEMZŐK
• Nagyon csendes, professzionális, 

nagy sebességű motor garantálja 
a kényelmes hajnyírást

• A penge kiváló minőségű 
rozsdamentes acélból készült

• 4 fésűs feltétet tartalmaz; 3, 6, 9, 
12 mm-es méretek és 1 védőfeltét

• Ergonomikus fogantyú 
megakadályozza a csúszást

• Könnyű tárolás az 
akasztóhuroknak köszönhetően

Hajnyíró készlet

SHP 460CH
Négy különböző tartozékkal és az 
SHP 460CH készülékkel bármilyen 
frizurát elkészíthet. A hajnyírót egy 
professzionális motor hajtja, amely 
megadja a szükséges teljesítményt, 
ugyanakkor rendkívül csendes.

Egy speciális rögzítés védi a kiváló minőségű 
rozsdamentes acél pengét. Az ergonomikus 
kialakítású fogantyú és a praktikus akasztóhurok 
kényelmessé teszi a használatot.

TARTOZÉKOK
Borbélyfésű, olló, tisztítókefe, olaj 
a vágóegységhez, védőfej 
a pengéhez, 4 fésűs tartozék

48

HAJNYÍRÓK ÉS BOROTVÁK



JELLEMZŐK
• 4 fésűs fej (3, 6, 9 a 12 mm) és fésűs fej nélküli vágási 

lehetőség
• A vágás hosszát munka közben is állíthatja
• Ergonomikus kialakítású fogantyú
• Akasztófül 

JELLEMZŐK
• Orr-, fül- és pajesz vágás 2 cserélhető fejjel
• Rozsdamentes acél pengék a kiváló tartósság érdekében
• Egyszerűen mosható vágófejek 
• Beépített világítás és gumírozott felület a kényelmes 

használatért

TARTOZÉKOK
Praktikus állvány, tisztítókefe,

1x AA alkáli elem

Hajnyíró

SHP 211SL 
Válasszon egyet a négy fésűs fej közül 
(3, 6, 9 és 12 mm), vagy formázzon, készítsen 
kontúrt anélkül.

A rozsdamentes acél késnek, amely ellenáll a rozsdának, és 
az ergonomikus formájú fogantyúknak köszönhetően remekül 
látja a rá bízott feladatot. Az akasztófül gondoskodik arról, hogy 
mindig ott találja, ahol szüksége van rá.

Orrszőr nyíró

SNC 101BL 
Az egyszerűen cserélhető fejeknek köszönhetően 
tökéletesen és kényelmesen távolíthatja el 
a szőrszálakat az orrban, és a fülekben.

A kiváló minőségű rozsdamentes acél pengék a korróziónak 
ellenállnak, a mosható fejek pedig nagyon könnyen 
tisztíthatók.

TARTOZÉKOK
4 fésűs tartozék, vágóegység fedél, fésű, 
olló, tisztítókefe, olaj
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TÖKÉLETESEN  

BOROTVÁLT 
ARC  

IRRITÁCIÓ NÉLKÜL
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IRRITÁCIÓ NÉLKÜL

Sima borotvált arc, irritáció jelei nélkül – pontosan így 
működnek a SENCOR elektromos borotvái. Élvezze a 
4D technológia kényelmét, amelynek feje négy irányba 
dől, és tökéletesen alkalmazkodik az arc körvonalaihoz. 
A borotválkozás abszolút pontos, ugyanakkor gyengéd a 
bőréhez. A borotvákba épített újratölthető akkumulátorok, 
biztosítják a vezeték nélküli működést, a szabad mozgás 
lehetőségét. Ezek az akkumulátorok gyorsan tölthetőek. 
Bizonyos modellek esetén, napi használat mellett akár 
1 hónapig nincs szükség az akkumulátor töltésére. 

A rendkívül csendes, nagy sebességű motor a tökéletes 
borotválkozáshoz megfelelő teljesítményt biztosít minimális 
súrlódás mellett.

Az Ön kényelmét szolgálja az ergonomikus fogantyú, amely 
tökéletesen illeszkedik a kézbe, és a vízálló kialakítás, melynek 
köszönhetően folyó víz alatt tisztíthatja a készüléket.

4D TECHNOLÓGIA 
A SENCOR-nál jól tudjuk, mennyire fontos, hogy 
borotválkozás után ne legyen irritált a bőr. Ezért 
kifejlesztettünk a 4D technológiát dönthető fejjel, 
amely teljesen alkalmazkodik az arc formájához, 
és hibátlanul és finoman borotvál.

ELEKTROMOS  
BOROTVÁK

MIÉRT VÁLASSZON  
SENCOR 
ELEKTROMOS 
BOROVÁT?
• 4D technológia a tökéletes 

eredményért irritáció nélkül

• Gyors töltés, akár egy hónapos napi 
használat

• Rendkívül csendes, nagy sebességű 
motor, minimális súrlódás

• Beépített Li-Ion akkumulátor 
LED töltésjelzővel
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EGYEDI ÖNTISZTÍTÓ 
fej

TITÁN-BEVONATOS 
vágófej

JELLEMZŐK
• Csendes, nagy sebességű motor a tökéletes eredményért
• Direct Drive technológia 
• Egyedülálló öntisztító fej
• Száraz borotválkozásra tervezve
• Rozsdamentes acél pengék
• Titán bevonatú vágófej
• Ergonomikus fogantyú a biztos fogásért
• Vízzel öblíthető
• Beépített LED akkumulátor töltöttség jelző
• Akár 3 óra akkumulátoros működés
• Gyors töltési technológia, akár 3,5 óra 

alatt teljesen feltöltődik
• Biztonsági zár, amely megakadályozza 

a véletlenszerű bekapcsolást

Az egyedülálló öntisztító fej és a rozsdamentes acél pengék 
csak néhány az SMS 7000BK számos funkciója közül. 
A Direct Drive technológiának köszönhetően használhatja 
vezeték nélkül vagy akár töltés közben is, a csendes, nagy 
sebességű motor pedig kellemes borotválkozási élményt biztosít.

Az elektromos borotvát száraz borotválkozáshoz tervezték, de könnyen 
és egyszerűen tisztítható. A gyors töltési funkciónak köszönhetően 3,5 óra 
alatt teljesen feltöltődik és akár 3 óra vezeték nélküli üzemmódra is képes. 

Elektromos borotva

SMS 7000BK

TARTOZÉKOK
• Tisztító kefe
• Vágófej
• USB-C töltőkábel
• USB töltőadapter
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ROZSDAMENTES 
ACÉL 

pengék

ERGONOMIKUS 
fogantyú

PAJESZ IGAZÍTÓ 
tartozékfej

Beépített 
LED töltöttségjelző

JELLEMZŐK
• A Direct Drive technológia lehetővé teszi 

az egyidejű borotválkozást és töltést
• A professzionális motor erős és rendkívül 

csendes
• LED jelzőfény mutatja az akkumulátor 

töltöttségi szintjét
• Gyors töltés (100%-os kapacitás 

1,5 óra alatt)
• Akár 60 percnyi működés egyetlen 

töltéssel
• Ergonomikus fogantyú és rozsdamentes 

acél pengék a kényelmes használat 
érdekében

Használja a tökéletesen sima arcbőr érdekében, 
de kiváló megjelenést biztosít a szakállnak vagy 
akár pajesznak egyaránt. 

Kiváló minőségű rozsdamentes acél pengéi és erős 
professzionális motorja tökéletes eredményt biztosít. 
A karbantartás egyszerű, csak öblítse le vízzel 
a borotvát, és távolítsa el a szennyeződéseket 
a mellékelt kefével. A Direct Drive technológia 
a lehető legegyszerűbbé teszi a borotva használatát, 
még töltés alkalmával is használható.

Elektromos borotva

SMS 5520BL
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PAJESZ IGAZÍTÓ 
tartozékfej

Beépített 
LED töltöttségjelző

4D TECHNOLÓGIA 
garantálja a borotvafejek 

négy független irányba 
történő billentését

ERGONOMIKUS 
fogantyú

JELLEMZŐK
• A Direct Drive technológia lehetővé teszi 

az egyidejű borotválkozást és töltést
• A professzionális motor erős és rendkívül 

csendes
• LED jelzőfény mutatja az akkumulátor 

töltöttségi szintjét
• Gyors töltés (100%-os kapacitás 

1,5 óra alatt)
• Akár 60 percnyi működés egyetlen 

töltéssel
• Ergonomikus fogantyú és rozsdamentes 

acél pengék a kényelmes használat 
érdekében

Elektromos borotva

SMS 5510BK
Az ergonomikus fogantyú és a professzionális 
motor gondoskodik arról, hogy az arc 
borotválása, a pajesznyírás, a szakálligazítás 
és a kisebb szőrszálak eltávolítása 
kényelmesen elvégezhető legyen. 

Az akkumulátor mindössze 1,5 óra alatt feltöltődik, 
és akár 60 perces vezeték nélküli használatra 
képes. A Direct Drive technológia lehetővé teszi 
a borotválkozást és a töltést egyszerre. Az intuitív 
LED kijelző mutatja mindig Önnek az akkumulátor 
aktuális állapotát.
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HOSSZÚ 
TARTÓSSÁGÚ 

PENGE

FÜGGETLENÜL 
mozgású borotvafejek

4D TECHNOLÓGIA 
garantálja a 

borotvafejek négy 
független irányba 
történő billentését

VÍZÁLLÓ 
BOROTVAEGYSÉG

JELLEMZŐK
• 4D technológia az archoz való tökéletes illeszkedésért
• Meghosszabbított élettartamú borotvapengék
• Rendkívül csendes, nagy sebességű motor
• Beépített Li-Ion akkumulátor (500 mAh)
• LED töltésjelző
• Töltési idő 2 óra
• Vezeték nélküli működés
• 3 színben kapható

Három lengő borotvafej, amelyek egymástól 
függetlenül mozognak, gondoskodnak 
a tökéletesen borotvált arcról irritáció és 
sebek nélkül. Ennek köszönhetően a 4D 
technológia tökéletesen lemásolja az arc 
formáját. A munka befejezése után könnyen 
öblítheti a készüléket folyó víz alatt.

A borotva kiváló minőségű akkumulátorral 
működik, amely teljesen feltöltve akár egy hónap 
normál működést (napi 1-2 percet) is bír. 

A készülék tartalmaz továbbá egy vágófejet 
a szakáll, a bajusz precíz igazításához, egy 
tisztítókefét és egy utazótáskát.

Elektromos borotva

SMS 5011SL
SMS 5012GRSMS 5011SL SMS 5013RD
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PAJESZ IGAZÍTÓ 
tartozékfej

SZÁRAZ BOROTVÁLKOZÁS 
rozsdamentes acél pengékkel

KÖNNYŰ TÁROLÁS 
a praktikus állvánnyal

KÖNNYEN ÖBLÍTHETŐ 
folyó víz alatt

JELLEMZŐK
• A Direct Drive technológia lehetővé teszi az egyidejű 

borotválkozást és töltést
• A professzionális motor erős és rendkívül csendes
• Ideális a szakáll és pajesz igazításához is
• A pengék kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek
• A készülék folyó víz alatt öblíthető
• Egyetlen töltés után 45 percig működik

Elektromos borotva

SMS 4210BK
Ennek a borotvának az 
akkumulátorát nem kell 
megvárnia, amíg az 
100%-ra fel nem töltődik.

A Direct Drive technológiájának 
köszönhetően még töltés 
közben is gondoskodhat 
a megjelenéséről. A rendkívül 
csendes, nagy sebességű 
motor és a rozsdamentes acél 
pengék professzionális 
és kényelmes borotválkozást 
biztosítanak. A tisztítása is 
egyszerű csak öblítse le 
a borotvát folyó víz alatt 
a munka végeztével.

A Li-Ion akkumulátorral 
a borotva nagyon gyorsan 
töltődik, és egyetlen töltés 
után akár 50 percig is 
működik. Az akkumulátor 
mindössze két óra 
alatt éri el a maximális 
töltöttséget. 
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Praktikus elektromos borotva két 
színváltozatban, három független borotvafejjel, 
amelyek alkalmazkodnak az arc kontúrjához.

A penge nagyon tartós és hosszú élettartamú. A 
tápkábel nélküli borotválkozás biztosítja a kényelmet, 
és egy LED jelző figyelmezteti Önt, amikor újra kell 
töltenie a készüléket.

Klasszikus borotva a gyors és kényelmes 
borotválkozáshoz, bőrirritáció jelei nélkül.

A két független forgófej hosszú élettartamú 
önélezőt használ. A beépített akkumulátornak 
köszönhetően a készüléket nem kell a hálózathoz 
csatlakoztatni, a praktikus LED jelző figyelmeztet, 
ha a borotvát fel kell tölteni.

JELLEMZŐK
• 3 egymástól függetlenül 

mozgófej
• Kábel nélküli működés, 

beépített újratölthető 
akkumulátorral

• Zár a véletlen indítás ellen
• Beépített NiMH akkumulátor 

(600mAh), 75 perces 
működési idővel

JELLEMZŐK
• Két független forgófej
• Önélező vágófejek, hosszabb élettartammal
• Az ergonomikus forma tökéletesen 

illeszkedik a kézbe
• Sima borotválkozás minimális súrlódással
• Akár 45 perc működési idő

SMS 4011BL SMS 4013RD

SMS 2001BK SMS 2002RD

Elektromos borotva

SMS 4013RD

Elektromos borotva

SMS 2001BK

PAJESZ IGAZÍTÓ
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JELLEMZŐK
• A Direct Drive technológia lehetővé teszi 

az egyidejű borotválkozást és töltést
• A professzionális motor erős és rendkívül csendes
• Egyedi stílus 3 cserélhető tartozékkal 

(1 / 3 / 5 mm)
• A pengék kiváló minőségű rozsdamentes acélból 

készültek
• Az akkumulátor két óra alatt teljesen feltöltődik
• Egyetlen töltéssel akár 45 perc üzemidő

FOLYÓ VÍZ ALATT 
TISZTÍTHATÓ

SZÁRAZ BOROTVÁLOZÁSI 
technológia 

HAJ, SZAKÁLL, BAJUSZ 
ÉS PAJESZ FORMÁZÁS

USB-C 
töltőkábel

HÁROM KÜLÖNBÖZŐ 
cserélhető fej

ERGONOMIKUS 
fogantyú 

Többfunkciós borotva

SHP 0450BK
Az SHP 0450BK multifunkcionális haj- és 
szakállvágót egy professzionális motor hajtja, amely 
biztosítja a készüléknek a szükséges teljesítményt, 
ugyanakkor nagyon halk.

Három különböző tartozékfej (1, 3 vagy 5 milliméter) lehetővé 
teszi az egyéni stílust, az ergonomikus fogantyú pedig szilárd 
fogást biztosít. A Direct Drive technológiának köszönhetően 
akkor is formázhat, vághat, amikor 
a készülék töltődik.
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SZÁJHIGIÉNIA
Ha szájápolásról van szó, az egészségre 
és a szépségre egyaránt törekszünk. Fejlett 
technológiáink hozzájárulnak a fogak és íny 
egészségéhez, megelőzik a betegségeket 
és küzdenek a rossz lehelet ellen. Bízzon 
a Sencor modern elektromos fogkeféiben 
és a szájzuhanyaiban, és mosolyogjon bátran.
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MERT CSAK A  

TÖKÉLETESEN 
TISZTA  

LEHET EGÉSZSÉGES
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SZÓNIKUS TECHNOLÓGIA

MIÉRT VÁLASSZON   
SENCOR ELEKTROMOS 
FOGKEFÉT
• Akár 48 000 percenkénti tisztító 

mozgás
• Mindenki választhat az előre beállított 

programok közül
• Quadpacer technológia a tudatosabb 

fogmosáshoz
• Az UV sterilizáló a töltőtokban védi az 

egészségét
• Akár 45 napos használat 

egyetlen töltéssel az alacsony 
energiafogyasztásnak köszönhetően

TÖKÉLETES VÉGEREDMÉNY 
Egyetlen kéz sem lesz olyan hatékony, 
mint a SENCOR elektromos fogkefe. 
A percenkénti 48 000 tisztító 
mozgásnak köszönhetően tökéletesen 
tisztítja a fogakat és az ínyt.

ELEKTROMOS 
SZÓNIKUS FOGKEFÉK
Elektromos fogkeféink egyedülálló eredményei mögött 
páratlan akár 48 000 percenkénti tisztító mozgás áll. 
A hagyományos fogkefével ellentétben a fogakon lévő 
lepedéket hatékonyan távolítják el, miközben az íny 
maximális ápolást élvez. Az egyedülálló Quadpacer 
technológia négy részre osztja az egész folyamatot, 
ennek köszönhetően a tisztítás abszolút pontos. 
Az előre beállított programok minden felhasználó 
részére megfelelő.

A töltő tokba integrált UV sterilizáló eltávolítja a vírusokat 
és baktériumokat. A különböző tartozékok biztosítják kényelmes 
használatot. Minden fogkefét egy praktikus töltőállomás egészíti 
ki, beépített LED kijelzővel. Miután az elektromos kefe teljesen 
feltöltődött, készen áll arra, hogy akár 45 napig tudja használni. 
Magától értetődik, hogy minden modellünk vízálló és nagyon 
alacsony energiafogyasztású.
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A SOC 4210BL és SOC 4211GD a szónikus fogkefék 
vadonatúj generációja 4 előre beállított programjával 
tisztítja és ápolja fogait, ínyét. Az akár 40 000 
mozdulat/perc sebességgel és a Quadpacer 
technológiával a fogkefe segít elérni a lehető legjobb 
tisztítási eredményeket.

Mindkét típus USB-csatlakozóval és UV-sterilizálással 
ellátott tokkal van felszerelve, továbbá talál a csomagban 
indukciós töltőt és hozzátartozó poharat. Ha egy sokoldalú, 
prémium fogkefét keres akkor megtalálta, sőt a fogak 
fehérítéséhez és polírozásához is talál egy speciális 
fehérítőfejet.

Elektromos szónikus fogkefe

SOC 4210BL
SOC 4210BL SOC 4211GD
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JELLEMZŐK
• Akár 40 000 tisztítómozgás percenként
• Szónikus technológia és UV sterilizálás
• Quadpacer technológia a tudatosabb tisztításért
• Beépített LED akkumulátor töltöttségi jelző
• Rendkívül alacsony fogyasztás, az akkumulátor akár 45 napot is kibír napi 

használat mellett
• IPX7 vízálló védelmi szint (vízbe merülés elleni védelem)
• Cserélhető fogkefefejek
• A Magnetic Silencing technológia csendes működést biztosít 65 dB (A) ÜVEGPOHÁR INDUKCIÓS 

TÖLTŐVEL
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Prémium fogkefefej

SOX 101, 102
Ez a fej sokoldalú tisztítást kínál a mindennapi használatra. 
A W-alakú fogkefefejek új generációja lehetővé teszi akár több fog 
egyidejű tisztítását. Ezenkívül a speciálisan kötegelt és formázott 
szálak hatékonyabbá teszik a tisztítást, mint a hagyományos fejek.

Fehérítő fogkefefej

SOX 103, 104
Ez a kisebb fej finomabb tisztítást biztosít horgony nélküli technológiával, 

amelyben a szálak fémszalagok nélkül kerülnek a fejbe. Ez ideálissá teszi a fejet 
az érzékeny fogak és az íny számára is, amelyek kíméletes kezelést igényelnek.

A FOGKEFEFEJEK KOMPATIBILISEK 
A SENCOR SOC 4X

modell sorozatú szónikus fogkefékkel 
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Érzékeny fogkefefej

SOX 105
A nagyon érzékeny fogakkal 
rendelkezők és a gyerekek is 
kedvelni fogják ezt a fejet. Finom 
rostjai segítenek a fogínygyulladás 
és a fogágygyulladás kezelésében, 
kíméletesek az érzékeny 
fognyakakhoz és implantátumokhoz. 
A fej szilikon oldala kifejezetten 
nyelvtisztításra lett fejlesztve.

Interdentális fogkefe fej

SOX 107
Ha valóban alapos tisztításról van szó, a fogközi területeket 

speciális fogkefefejjel kell kezelni. Formája lehetővé teszi, 
hogy bejusson a nehezen elérhető fogak közötti résekbe, 

így azok egészségesek és tiszták maradnak.

* 
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Elektromos szónikus fogkefe

SOC 3313PW 

A percenkénti akár 48 000 tisztítási mozdulat dolgozik a tökéletes tisztítási 
eredmény érdekében. A Szónikus technológia megbízhatóan lebontja 
a fogak körüli lepedéket és eltávolítja azt. Mindez jelentősen hatékonyabbá 
teszi a szájhigiéniát, mint a hagyományos fogkefék, egészen pontosan 
75%-kal. A tokba épített UV fény minden fogmosás után mindössze 8 perc 
alatt sterilizálja a fejet.

Ez a szónikus fogkefe két speciális fejjel lett felszerelve. A prémium fej átfogó 
megoldást kínál a mindennapi tisztításhoz. Sörtéi puhák, lehetővé téve az íny 
regenerálódását, miközben megakadályozzák a fogszuvasodást. A fehérítőfej 
speciális, 3D alakú sörtekészleteket használ, amelyek elég szilárdak ahhoz, hogy 
eltávolítsák a pigmentáció minden jelét, így a fogak fényesek és fehérek maradnak.

JELLEMZŐK
• Akár 48 000 tisztító mozgás percenként
• Szónikus technológia és UV sterilizálás
• Beépített LED akkumulátor töltöttségi jelző
• Az ergonomikus kialakítású fogantyú kényelmes 

kezelést garantál
• Rendkívül alacsony fogyasztás, az akkumulátor 

akár 45 napot is kibír napi használat mellett
• IPX7 vízálló védelmi szint (vízbe merülés 

elleni védelem)
• Cserélhető fogkefefejek
• Magnetic Silencing technológia csendes 

működést biztosít
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JELLEMZŐK
• Akár 48 000 oszcilláció mozgás percenként
• 5 előre beállított program
• Quadpacer technológia: a tisztítást 4 fázisra osztja 
• Töltőállomás UV sterilizátorral
• Akár 45 napos akkumulátor-élettartam 

az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően
• Vízbe merítés elleni védelem

• 2 fogkefefej

A SENCOR szónikus fogkefék modern 
kialakításúak és tökéletesen tisztán 
tartják fogakat és ínyt, valamint maximális 
felhasználói kényelmet garantál.

A normál fogkeféhez képest az elektromos 
szónikus fogkefével való fogmosás hatékonyabb 
a lepedék eltávolításában, és kíméletesebb az íny 
ápolását illetően. A speciális tok nemcsak feltölti a 
fogkefét, de UV-sterilizátor eltávolítja a kórokozókat 
és baktériumokat.

Elektromos fogkefe

SOC 3311BK
SOC 3311BK SOC 3312WH
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JELLEMZŐK
• Akár 45 000 oszcilláció mozgás percenként
• 5 tisztítási mód
• Speciális program az egészséges fogínyért
• Quadpacer technológia
• Utazási töltőtok
• Vízbe merítés elleni védelem
• Töltő állomás
• 2 fogkefefej

SOC 2200SL SOC 2201RS SOC 2202TQ

Az öt tisztító és regeneráló program a fogápolási 
lehetőségek széles skáláját kínálja. Egyetlen gomb 
kell a be-, kikapcsoláshoz és a programok váltásához. 
A jelzőfények jelzik a kiválasztott programot. 

A Sencor 2-es sorozatú szónikus fogkefék modern, stílusos 
színekben kaphatók, és utazási töltőtokot is tartalmaznak. 

Elektromos fogkefe

SOC 2200SL

5 ELŐRE BEÁLLÍTOTT 
PROGRAM

PRAKTIKUS 
TÖLTŐ ÁLLOMÁS
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SOC 1100SL SOC 1101RD SOC 1102TQ

A SENCOR ezen szónikus fogkeféi egyszerű dizájnt 
kínálnak három színben: piros, kék és szürke. 
A 10 frekvencia és keménységi fok bármelyikét egyetlen 
gombnyomással használhatja. A legmagasabb fokozat 
percenként akár 41 000 tisztító mozgást kínál.

A rendkívül alacsony energiafogyasztás biztosítja, hogy az 
akkumulátor akár 45 napig is üzemképes legyen. Az ergonomikus 
fogantyúnak köszönhetően kényelmes a használata, így a fogkefe 
kiválóan alkalmas felnőttek és idősebb gyermekek fogápolásához.

JELLEMZŐK
• Akár 41 000 oszcilláció mozgás percenként
• 1 fogkefe készülék
• 2 alapfej
• 1 töltőállomás/állvány
• 1 utazótáska

Elektromos fogkefe

SOC 1101RD

ERGONOMIKUS FOGANTYÚ

UTAZÓ TOK
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Prémium fogkefefej

SOX 015
Ez a prémium minőségű fogkefefej valóban sokoldalú tisztítást biztosít. 
Gyengéd rostjai, amelyek támogatják a fogíny regenerálódását és 
megelőzik a fogbetegségeket, ideálissá teszik a mindennapi használatra.

Fehérítő fogkefefej

SOX 016
A speciálisan kötegelt és 3D-s formájú szálak erősebb hatást biztosítanak, ami 

nagyon hasznos a pigmentfoltok eltávolításakor, a fog polírozása és fehérítése során.

A FOGKEFEFEJEK KOMPATIBILISEK 
A SENCOR  SOC 1X, SOC 2X, SOC 3X

modell sorozatú szónikus fogkefékkel 
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Érzékeny fogkefefej

SOX 017, 018
Az érzékeny fogak és íny nem kell, hogy megfossza Önt az 
elektromos fogkefe kényelmétől. Csak egy speciális fejre van 
szüksége, amely gondosan kezeli az ínyét és a fogait egyaránt.
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SOC 0910BL SOC 0911RS SOC 0912GR

Adja meg gyermekeinek az elektromos 
fogkefe előnyeit. Ennek köszönhetően valóban 
tökéletesen tisztítják a fogaikat. A percenként 
akár 26 000 tisztító mozgás és a két előre 
beállított tisztítási és ápolási program jobban 
távolítja el a lepedéket, mint a hagyományos 
fogkefék. 

Az intelligens Quadpacer technológia a tisztítást négy 
blokkra osztja a sokkal jobb eredmények érdekében. 

A LED jelzőfény tájékoztatja az akkumulátor 
állapotáról. A rendkívül alacsony energiafogyasztás 
lehetővé teszi, hogy a fogkefét akár 15 napig újra 
töltés nélkül használhatja.

JELLEMZŐK
• A Quadpacer technológia négy blokkra osztja 

a tisztítást
• Rendkívül alacsony energiafogyasztás
• Ergonomikus kialakítású fogantyú 
• IPX7 vízállóság
• Cserélhető fejek
• A 100-240 V lehetővé teszi a fogkefe 

használatát a világ bármely pontján
• A csomag tartalmazza a fogkefét, két alapfejet 

és egy töltőállomást

Gyermek fogkefe

SOC 0910BL
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QUADPACER TECHNOLÓGIA 
a tudatos fogmosáshoz

ALACSONY ENERGIA 
fogyasztás

ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁSÚ 
fogantyú

A tartalék fogkefefejek szilikon 
hátlappal rendelkeznek a nyelv 
tisztításához, az elülső oldalon pedig 
speciális sörték, amelyek jelzik, 
ha a fej készen áll a cserére.

SOX 012, 013, 014
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ÉREZZE, A VÍZ 
ÁRAMLÁSÁT  

ÉS LÉPJEN ÚJ SZINTET 
A SZÁJÁPOLÁSBAN
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MIÉRT VÁLASSZON  
SENCOR 
SZÁJZUHANYT?
• Hatékonyan távolítja el a 

baktériumokat, az élelmiszer – 
részecskéket és a lepedéket

• Harcol az ínybetegségek, a fogkő 
és a fogszuvasodás ellen, és csökkenti 
a rossz leheletet

• Különféle cserélhető fejekkel 
és tisztítási módokkal rendelkezik

• A víznyomás olyan helyekre is eljut, 
amelyeket általában nehéz tisztítani

• A két perces időzítő Quadpacer 
technológiával biztosítja a minőségi 
tisztítást

• Kényelmes használat a 100 cm-es 
tömlőnek és a 360°-ban forgó fejnek 
köszönhetően

SZÁJZUHANYOK
Ha igazán komolyan veszi a szájhigiéniát, 
nem hagyhatja ki a szájzuhanyok használatát. 
Segítenek hatékonyan eltávolítani a baktériumokat, 
ételmaradékokat és lepedéket a fogközökből 
és a fogágy kisebb részeiből. Ezek a tulajdonságok 
teszik őket a legjobb eszközzé a tökéletes szájápolás 
biztosításához. Rendszeres használatuk segítenek 
megelőzni az ínybetegségeket, a fogkő 
és a fogszuvasodást, és küzdenek a rossz lehelet ellen.

A SENCOR szájzuhanyok fejlett funkciókkal rendelkeznek, 
amelyek a lehető legmagasabb higiéniát biztosítják. 
A mágneses tartó, a nagy térfogatú tartály és az erőteljes 
szivattyú többféle nyomással képes kezelni mindent, amire 
az ínynek szüksége van, beleértve a beteg íny ápolását is. 
A tisztító mód mindennapi használatra alkalmas, a masszázs 
mód támogatja a vér áramlását az ínyben, a frissítő mód pedig 
tisztítja a leheletet és a fogak felületét.

Tegyen egy lépést előre a szájhigiénia terén, 
és szerezzen be egy szájzuhanyt, amely garantálja 
az egészséges mosolyt.

AZ ÁRAMLÁS EREJE 
A szájzuhany lesz a szövetségese. 
Tisztítja a problémás területeket, 
eltávolítja a baktériumokat, 
az élelmiszer -részecskéket 
és a lepedéket, és ezáltal biztosítja 
kompromisszumok nélküli 
gondoskodást.

TÖRŐDÉS ÖNNEK

77

SZÁJZUHANYOK



Ezzel az erőteljes szájzuhannyal 
megszabadulhat a baktériumoktól, 
az ételmaradéktól és a lepedéktől 
a fogközökből és a fogágy rejtett helyeiből. 
Az akár 1400 percenkénti impulzus biztosító 
szivattyú, öt előre beállított tisztítási 
és regenerálási programot hajt végre. 

A 4 cserélhető fej a lehetőségek széles skáláját kínálja. 
A standard tartozék eltávolítja a baktériumokat 
a fogakról és az ínyről, egy speciális fej gondoskodik 
a nyelvről, és a 3. fej segítségével tisztíthatja 
a mélyedéseket mindenhol, ahol problémás 
a hozzáférés. A 4. fejet használhatja a fogszabályozó 
tisztítására, valamint ideális a nehezen hozzáférhető 
helyek például a fogászati hidak körüli területekre.

JELLEMZŐK
• 600 ml-es tartály és 100 cm víztömlő
• Az 1400 impulzus percenként 

és 5 nyomásszint biztosítja az íny teljes 
ellátását, beleértve az érzékeny területeket

• Két perces időzítő az optimális tisztításhoz, 
a Quadpacer technológia egyenletesen osztja 
el a tisztítási időt

• Mágneses tartó a maximális higiéniáért
• A 360 forgatható fej még a nehezen 

hozzáférhető helyekre

Szájzuhany

SOI 3312WH
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100 CM HOSSZÚ 
vízcső

ÖT TISZTÍTÁSI 
program

 TARTÁLY KAPACITÁS: 
600 ml

CSERÉLHETŐ FEJEK
a kompromisszumok nélküli 

szájhigiéniáért

SOX 010
PÓTFEJEK SZÁJZUHANYHOZ
Kompatibilisek a SENCOR SOI szájzuhanyok 
3x modell sorozatával
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SOI 2200SL SOI 2201RS SOI 2202TQ

A szájzuhannyal, hatékonyan távolíthatja el a baktériumokat, 
ételmaradékokat és lepedékeket az interdentális terekből 
és a fogágyból, így megelőzheti az ínybetegségeket, 
a fogkőképződést, a fogszuvasodást és a rossz leheletet. 
Négy különböző cserélhető fej és 10 nyomásszint közül 
választhat. Ennek köszönhetően még a problémás helyeket 
is könnyedén megtisztítja. A masszázs funkció javítja az íny 
véráramlását és támogatja regenerálódását.

Használata kényelmes és biztonságos, a vízáramlást közvetlenül 
a fogantyún kapcsolhatja be és ki. A biztonságos tápegység még 
párásabb fürdőszobákban is használható.

JELLEMZŐK
• 4-féle cserélhető fej a kompromisszumok nélküli szájápolásért
• Alkalmas fogszabályozó vagy hidak tisztítására
• Mágneses tartó a maximális higiénia érdekében
• Quadpacer technológia a tisztítási idő egyenletes elosztásához
• 600 ml kapacitású tartály
• Akár 1400 percenkénti impulzust biztosító szivattyú

TARTOZÉKOK
• Standard fej a rendszeres napi tisztításhoz
• Fogszabályozófej tisztítja a rögzített fogszabályozókat, fogpótlásokat
• Nyelvtisztító kiküszöböli a rossz leheletet, mivel hatékonyan 

tisztítja a nyelvet
• Speciális tisztító tartozék a nehezen hozzáférhető helyekhez ideális

Szájzuhany

SOI 2201RS

SOX 007, 008
PÓTFEJEK SZÁJZUHANYHOZ
Kompatibilisek a SENCOR SOI szájzuhanyok 2x modell sorozatával
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Szabaduljon meg a baktériumoktól, az ételrészecskéktől és a lepedéktől 
a fogközökben és a parodontális helyeken. Mindez ennek a szájzuhanynak 
köszönhetően már nem jelenthet akadályt, a különböző cserélhető fejeket használva.

A fogínymasszázs javítja a vérkeringést és segíti a regenerálódását. A 620 kPa nyomású vízáram 
még a nehezen elérhető helyekre is eljut, három különböző módban. A normál üzemmód napi 
tisztításra alkalmas, a gyengéd biztosítja az érzékeny területek ápolását, az impulzus pedig 
elősegíti a véráramlást és masszírozza az ínyt.

JELLEMZŐK
• 5 különböző típusú cserélhető tartozék
• Alkalmas fogszabályozóhoz és foghídhoz
• Teljesen feltöltve 8 óra alatt, működése 

akár 2 hétig, napi 2x tisztítással
• Akkumulátor töltöttségi jelző LED
• 150 ml-es tartály
• Akár 1400 impulzus percenként
• 620 kPa nyomás

TARTOZÉKOK
• Standard tartozék biztosítja a napi 

tisztítást
• Fogszabályozófej tisztítja a 

rögzített fogszabályozókat, 
fogpótlásokat

• Nyelvtisztító eszköz tiszta nyelvet 
biztosít, hogy megakadályozza a 
rossz leheletet

• Speciális tartozék kiválóan 
alkalmas a nehezen elérhető, 
érzékenyebb területekre

• Orrtisztító eszköz megtisztítja az 
orrát a pollentől, portól stb.

 TARTÁLY KAPACITÁS: 
600 ml

4 CSERÉLHETŐ 
fej

Szájzuhany

SOI 1101RD

SOX 005, 006
PÓTFEJEK SZÁJZUHANYOKHOZ
Kompatibilisek a SENCOR SOI szájzuhanyok 
1x modell sorozatával

SOI 1100SL SOI 1101RD SOI 1102TQ
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GONDOSKODÁS 
AZ EGÉSZSÉGRŐL
Ha az egészséges életmód fontos az Ön számára is, akkor a Sencor személyi 
mérlegei és vérnyomásmérői mindennapi társaivá válnak. Számtalan fontos 
adatot és mérést tartalmaznak, amelyek segítenek az étrend vagy a testmozgás 
beállításában a célok elérése érdekében. A vérnyomásmérők időben tájékoztatják 
Önt a lehetséges kockázatokról, hogy azonnal beavatkozzon, és megvédje 
egészségét, amint az első tünetek megjelennek.

8282



GONDOSKODÁS 
AZ EGÉSZSÉGRŐL

8383



OKOS 
ESZKÖZÖK

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS 
ÉRDEKÉBEN
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A személymérlegek már nem azok az egyszerű eszközök, 
amelyek csak egyetlen számot mutatnak. Modern 
eszközeink valójában táplálkozási szakemberek – olyan 
információkat nyújtanak Önnek, mint a BMI, BMR, testzsír 
százalék, hidratáltság mértéke vagy 
az ajánlott napi kalóriabevitel.

Ezenkívül a SENCOR okos mérlegei kommunikálnak egy speciális 
alkalmazásokkal, amelyben különböző felhasználói profilokat 
állíthat be, beleértve az életkort, a nemet és a magasságot, 
valamint teljesítheti a célsúlyt és a napi fizikai aktivitás 
tartományát. Így minden felhasználó könnyen és pontosan 
ellenőrizheti súlya alakulását.

A vékony kialakításnak és az edzett üvegfelületnek köszönhetően 
a mérlegeink elegánsak és egyben praktikusak. A terhelhetőségük 
akár 180 kg, és az eredményeket 100 g pontossággal jelenítik meg. 
Nagy, háttérvilágítással rendelkező LCD kijelzők megkönnyíti az 
összes információ olvasását, az automatikus bekapcsolás pedig 
biztosítja, hogy a mérleg azonnal aktiválódik, amint rálép. 
A legmodernebb eszközeink segítségével kézben tarthatja súlyát.

MIÉRT VÁLASSZON  
SENCOR 
SZEMÉLYMÉRLEGET?
• A Bluetooth adatkapcsolat 

különböző alkalmazásokkal
• Vékony kialakítás, edzett 

biztonsági üveg, könnyű 
karbantartás

• Kényelmes használat az automata 
be-, és kikapcsoló funkciónak

• Extra nagy háttérvilágítású 
LCD kijelző

• Alacsony akkumulátor szint és 
túlterhelés jelző

• A DATA LOCK funkció pontosabb 
mérést biztosít, a mért súly 10 
másodpercig marad a kijelzőn

SZEMÉLYI 
MÉRLEGEK

KÖVESSE A 
FOLYAMATOKAT 
Az ideális testsúlyhoz 
vezető utat megkönnyítik az 
alkalmazáshoz csatlakoztatott 
SENCOR személyi mérlegek. 
Nemcsak az összes mért adatot 
tárolja, hanem trendeket rajzol és 
jelentéseket

SENCOR HEALTH APP
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A Bluetooth 4.0 kapcsolattal 
rendelkező fitneszmérleg bármikor 
hozzáfér az adatokhoz. Világosan 
megjelenít minden adatot 
a SENCOR Health alkalmazásban, 
amely elérhető az iOS és Android 
rendszereken egyaránt. A stílusos 
kialakítású, 6 mm vastag ITO 
(indiumón -oxid) üvegből készült, 
és beépítésre került egy nagy 
fehér LED kijelző, ami lehetővé 
teszi az adatok könnyű olvasását.

Minden felhasználó saját profilt 
készíthet a testzsírszázalék, 
a hidratáció, az izom, a csont, a fehérje, 
a zsigeri zsírindex vagy a sovány 
izomtömeg nyomon követésére. 
A még pontosabb mérések 
érdekében a mérleg érzékelőkkel 
ellátott fogantyúval, nyolc 
elektródával és hat mérőcsatornával 
lett felszerelve.

SENCOR HOME  
alkalmazás
• Több felhasználó profil
• 15 különböző nyelv – HU
• Mérési előzmények
• Trendek
• Jelentések, riportok

A SENCOR alkalmazást ingyenes letöltheti a Google Playről 
vagy az App Store -ból

Személymérleg

SBS 8802BL

BLUETOOTH 
kapcsolat  a SENCOR 

alkalmazással

EXTRA NAGY 
HÁTTÉR-VILÁGÍTÁSÚ

LCD kijelző
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JELLEMZŐK:
• Bluetooth 4.0 és SENCOR HOME alkalmazás iOS -re és Androidra
• Nagy fehér kijelző, 6 mm vastagságú ITO üveg
• A fogantyú érzékelőkkel, 8 elektródával és 6 mérőcsatornával garantálja 

a pontosabb eredményt
• Felhasználói profilok mentett előzményekkel, kapcsolat 

az Apple Health szolgáltatással
• Méri a testzsírt, a hidratációt, az izmokat, a csontokat és a belső zsírt
• Egészségügyi jelentés, amely pontszámokat és ajánlásokat tartalmaz
• Súlyhatár 180 kg, mérési pontosság 100 g

BMR 

AMR 

A TESTZSÍR %-A

A VÍZ %-A A TESTBEN

AZ IZOMTÖMEG %-A A TESTBEN

A CSONTOK %-A

BMI

Ez az ultravékony kivitelű edzett 
üvegből készült mérleg egy 
nagyméretű LCD kijelzőn jeleníti 
meg a mért értékeket. A következő 
paramétereket figyeli:
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SENCOR HEALTH  
alkalmazás
• Több felhasználó profil
• 15 különböző nyelv – HU
• Mérési előzmények
• Trendek
• Jelentések, riportok

A SENCOR alkalmazást ingyenes letöltheti a Google Playről 
vagy az App Store -ból

JELLEMZŐK
• Bluetooth 4.0 kapcsolat
• A test legfontosabb mutatóit méri
• Kiszámítja a napi kalóriafogyasztást
• Memória több felhasználói profilhoz
• Puha tapintású gombok
• Lapos kivitel (magasság csak 22 mm)
• Az üvegfelület könnyen karbantartható
• Edzett biztonsági üveg (6 mm)
• Terhelhetőség 180 kg, mérési pontosság 100 g
• Az Auto On funkció bekapcsolja a mérleget, amint rálép
• Extra nagy, fehér háttér-világítású kijelző (74 x 35,6 mm)
• Egységek kiválasztása (kg / lb)
• Alacsony akkumulátor és túlterhelés jelző
• A DATA LOCK funkció 10 másodpercig jeleníti meg 

a mért értéket

A modern intelligens mérleg 
még a legigényesebb 
felhasználókat is lenyűgözi. 
A Bluetooth 4.0-nak 
köszönhetően okos telefonon vagy 
táblagépen keresztül hozzáférést 
biztosít tulajdonosának minden 
fontos adathoz. A felhasználói 
profil 15 különböző nyelven 
állítható be. Az Ön preferenciáitól 
függően a súly fontban vagy 
kilogrammban jelenik meg.

Az alkalmazásban nemcsak életkor, 
nem és magasság, hanem 
a normál napi fizikai aktivitás 
célsúlya és mennyisége is 
megadható. Ennek köszönhetően 
mindenki pontosan követheti 
a súlyváltozásokat. Az alkalmazás 
a legfontosabb kifejezések 
és utasítások szószedetét is kínálja 
az összes mérlegfunkcióhoz.

Az ultravékony mérleg 6 mm-es edzett 
üvegből készült, amely lehetővé teszi 
a biztonságos használatot 180 kg-ig. 
A mérleg automatikusan bekapcsol, 
s azonnal mérni kezd, amint rálép. 
A mérleget, amely jól olvasható 
LCD kijelzőn jeleníti meg az adatokat, 
két 1,5 V-os AAA elem táplálja.

Személymérleg

SBS 8000BK
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SBS 6025WH SBS 6026BK

JELLEMZŐK
• Testparamétereket mérése: testzsír %, víz %, izom %, csontok %, BMI
• Memória 12 felhasználó számára automatikus felhasználófelismerő 

funkcióval
• Edzett biztonsági üveg (6 mm) és nagy, háttér-világítású LCD kijelző
• Üveg és rozsdamentes acél felület kombinációja az egyszerű 

karbantartás érdekében
• Érintőgombok
• Súlytartomány 180 kg-ig (100 g pontossággal)
• Auto-On funkció (a mérleg rálépéskor azonnal bekapcsol)
• Speciális aktív sportoló mód
• Mértékegység-választási lehetőség (kg/lb/st:lb)
• Lemerült akkumulátor és túlterhelés jelző
• Automatikus kikapcsolás tétlenség esetén

Ez a személyi fitnesz mérleg gyors és egyszerű 
áttekintést ad teste állapotáról. 

Nem csupán súlyt mér, hanem különféle testparaméterekről ad 
információkat, és elemzi is azokat (testzsír, víz, izom, csontok 
aránya, BMI). A mérleg az érintőgombok és a háttér-világítású 
kijelző segítségével könnyen vezérelhető. Üveg kialakítása 
higiénikus használatot biztosít.

Személymérleg

SBS 6026BK

JELLEMZŐK
• Ultravékony kialakítás (20 mm) edzett üvegfelülettel (6 mm)
• Extra nagyméretű LCD kijelző (74 x 28,5 mm) és nagy gombok 

könnyű kezelhetősége érdekében
• Memória 12 felhasználó számára
• Terhelhetőség 150 kg -ig, mérési pontosság 100 g
• A BMI, a BMR és az ajánlott napi kalóriabevitel kiszámítása
• Az Auto On funkció bekapcsolja a mérleget, amint rálép, és 

kikapcsolja, amikor nem használja
• Lehetőség a mértékegység váltásra (kg / lb)
• Alacsony akkumulátor és túlterhelésjelző
• A DATA LOCK funkció 10 másodpercig mutatja a mért értéket

SBS 5050BK SBS 5051WH

Személymérleg

SBS 5050BK
Ez az ultravékony kialakítású intelligens mérleg nagyméretű LCD kijelzőt, 12 felhasználói profilhoz 
tartozó memóriát kínál és akár 150 kg értékhatárig terhelhető.

Nemcsak pontosan számítja ki a BMI -t és a BMR -t, hanem optimális napi 
kalóriabevitelt is javasol, és értékeli a zsír és a víz arányát a szervezetben. 
A jelzőfény figyelmeztet, ha az elem lemerült (elemet tartalmaz).
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JELLEMZŐK
• Az edzett biztonsági üveg (5 mm) felülete könnyen karbantartható
• Vékony kialakítás (21 mm) extra nagy LCD kijelzővel (74 x 28,5 mm)
• Terhelhetőség 150 kg-ig, mérési pontosság 100 g
• 4 szenzoros érzékelő a pontos méréshez
• Automata bekapcsolás - rálépéskor
• A DATA LOCK funkció 10 másodpercig mutatja a mért értéket
• Lehetőség a mértékegység váltásra (kg/lb)
• Túlterhelés és alacsony akkumulátor szintű jelző
• Működése 1x CR2032 lítium elemmel

Személymérleg

SBS 2300BK

JELLEMZŐK
• 4 érzékelő a pontos méréshez
• 6 mm vastag edzett üveg, könnyen karbantartható
• Karcsú design (24 mm)
• Terhelhetőség 150 kg, mérési pontosság 100 g
• Automata bekapcsolás - rálépéskor
• A DATA LOCK funkció 10 sec megjeleníti a mért értéket
• Lehetőség a mértékegység kiválasztására (kg/lb)
• Túlterhelés és alacsony akkumulátor szintjelző
• Automatikus kikapcsolás üresjáratban

Ez az ultravékony személymérleg edzett üvegből készült, ami vonzó 
dizájnt biztosít. Az eredményt egy nagyméretű LCD-kijelző jeleníti meg. 

A beépített négy érzékelőnek köszönhetően maximum 150 kg értékhatárig a mérleg 
rendkívül pontosan mér. A táp ellátást a Lítium elem biztosítja.

Személymérleg

SBS 113SL

SBS 2300BK SBS 2301WH SBS 2302SN

Az 5 mm-es edzett biztonsági üvegből készült üvegfelület 
gondoskodik arról, hogy a személymérleg vékony 
kialakítású (21 mm) elegáns megjelenésű és könnyen 
tisztítható legyen. 

Az automatikus bekapcsolás funkció rálépéskor azonnal aktiválja 
a mérleget. A pontos mérés érdekében, beépítésre került négy nagy 
érzékelő. A DATA LOCK funkció a mért súlyt 10 másodpercig jeleníti meg 
a kijelzőn. A maximális terhelés 150 kg, ennek túllépését túlterhelésjelző 
jelzi. A mérleg 1x CR2032 lítium elemmel működik, és az alacsony 
töltöttség jelzővel rendelkezik.
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Okos konyhai mérleg? A Sencor mérlegei biztosan 
azok! Az új konyhai mérlegek Bluetooth kapcsolat 
segítségével csatlakoznak a SENCOR FOOD 
alkalmazáshoz, és ennek köszönhetően tudják 
biztosítani a szükséges teljes táplálkozási információkat.

A SENCOR FOOD alkalmazás kompatibilis a népszerű Calorie 
Tables alkalmazással, amely lenyűgöző adatbázissal rendelkezik 
az élelmiszerekről és azok tápértékéről. Az alkalmazás először 
megmutatja a lemért mennyiséget. Az élelmiszerek listájából 
kiválasztja azt az elemet, amelyre az ábra vonatkozik, 
és maga az alkalmazás értékeli a zsírok, cukrok, fehérjék 
és egyéb táplálkozási paraméterek mennyiségét. Egy 
kattintással kereszthivatkozásokat végezhet a kalóriatáblázatban 
minden étkezésre, így hosszú távú nyilvántartást vezet.

Természetesen a SENCOR nem feledkezik meg a stílusról. 
Ezért a metál termékcsalád mérlegei kilenc színben kaphatók. 
Kialakítását kiemeli a nagyméretű, kerek kijelző, amely 
természetesen tökéletesen olvasható és áttekinthető.

MIÉRT VÁLASSZON    
SENCOR OKOS 
KONYHAI MÉRLEGET?
• Bluetooth-on keresztül csatlakozik 

mobileszközéhez
• SENCOR FOOD applikáció a 

Kalóriatáblázatok szerzőitől
• Az élelmiszerek és tápértékeik 

kiterjedt adatbázisa
• Az olvasott adatok könnyen átvihetők 

személyes étrendjébe a Calorie Tables 
alkalmazásban

OKOS KONYHAI MÉRLEG

MODERN TECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉG 
SZOLGÁLTATÁSÁBAN  
Szeretne otthonában egy saját táplálkozási szakértőt? 
A táplálkozást segítő mérlegünk pontosan ezt adja. 
Bluetooth segítségével csatlakoznak a SENCOR 
FOOD alkalmazáshoz, és tökéletes áttekintést 
nyújtanak a kalóriákról és az élelmiszer-tápanyagokról. 
Szénhidrátok, fehérjék, zsírok, koleszterin vagy rost; 
mindezt az irányítása alatt tarthatja. 

SENCOR FOOD APP
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JELLEMZŐK
• SENCOR FOOD alkalmazás, kiterjedt élelmiszer-adatbázissal
• Megjeleníti a tápértékeket, így optimalizálhatja étrendjét 

(szénhidrátok, fehérjék, zsírok, koleszterin, rost stb.)
• Fehér háttér-világítású, kerek LCD kijelző
• Akár 5 kg/11 font súly mérhető, 1 g/0,1 oz pontossággal
• Automatikus kikapcsolás üresjáratban
• 3 üzemmód: mérés/tejtérfogat-mérés/vízmennyiségmérés
• Intelligens TARA funkció  

Az intelligens konyhai mérleg és a SENCOR FOOD alkalmazás 
segíti Önt a kalória- és tápanyagbevitel tökéletes nyomon 
követésében. Csak csatlakoztassa a mérleget a mobilkészülékéhez. 
A kijelzőn megjelenik a súly, és amint kiválasztja az ételt, megkapja 
a hozzátartozó tápérték információkat. 

A mérleg nem csak okos, de nagyszerűen is néz ki. Kilenc különböző metál 
színével és kerek kijelzőjével minden konyhába illeszkedik. 

Intelligens konyhai mérleg 

SKS 7078BK
SKS 7070GG SKS 7071GR SKS 7072BL
SKS 7073VT SKS 7074RD SKS 7075RS
SKS 7076GD SKS 7077CH SKS 7078BK
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SENCOR FOOD  
alkalmazás
• részletes tápérték és kalória 

kalkulátor
• hozzáférés 400 000 élelmiszerhez 

az adatbázisban
• kapcsolódik a Dine4Fit 

alkalmazáshoz – lehetőség az 
adatok napi menübe történő 
importálására

Az alkalmazást a Calorie Tables készítőivel 
együttműködve fejlesztettük ki, ennek 
az együttműködésnek köszönhetően a SENCOR FOOD 
közvetlen hozzáférést biztosít az élelmiszerek 
és tápértékek hatalmas és rendszeresen frissített 
adatbázisához.

A mérleg automatikusan csatlakozik a telefonhoz, 
amikor az alkalmazás elindul. A párosításhoz 
mindössze annyit kell tennie, hogy bekapcsolja 
a Bluetooth funkciót okos eszközén. Az élelmiszerek 
kereséséhez internetkapcsolat szükséges.

A SENCOR FOOD két mérési módot kínál: 
a „mérlegen” az aktuálisan mért tétel információinak 

gyors megjelenítéséhez, valaminta „Lista” mód, 
amely lehetővé teszi több élelmiszer összesített 
tápértékének meghatározását. Ez a mód akkor 
hasznos, ha például egy étel elkészítéséhez egy 
receptet követ.

A SENCOR FOOD alkalmazás összekapcsolódik 
a Kalória-táblázat alkalmazással. Miután végzett 
a méréssel, egyetlen kattintással beírhatja 
a tételeket a Kalóriatáblázat profiljába, és hosszú 
távú áttekintést készíthet a táplálék beviteleiről. 
(a Kalóriatáblázat alkalmazás egyes speciális 
funkcióiért esetlegesen díjat számíthatnak fel).

KITERJESZTETT 
ÉLELMISZER ADATBÁZIS

EGYÉRTELMŰSÍTETT 
táplálkozási tények

TÁJÉKOZTATÁS 
a mért tételről

TÁPLÁLKOZÁSI ADATOK 
több termékhez

A SENCOR FOOD alkalmazást ingyenes letöltheti 
a Google Playről vagy az App Store -ból
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AZ EMBERI, SZÍV AZ ÉLET

MOZGATÓRUGÓJA
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Mindenkivel megtörténhet, hogy orvosnál vagy 
kórházban vérnyomásméréskor az értékek rendellenes 
mértékben megemelkedtek. Nem olyan ritka, hogy 
szokatlan helyek okoznak stresszt, és így befolyásolják 
a mérési eredményeket. Éppen ezért az otthoni 
vérnyomásmérők ideális eszközök a szisztolés 
és diasztolés vérnyomás és a pulzus rendszeres 
ellenőrzéséhez. Minden mérés könnyen leolvasható 
a nagy LCD kijelzőnek köszönhetően. 

Az otthoni nyomásmérő használata nagyon egyszerű. Minden 
eszközünk rendelkezik állítható nyomású mandzsettával, amely 
automatikusan felfúj és leereszt, valamint memóriával akár 
60 méréshez, beleértve a dátumot és az időt. 

A SENCOR vérnyomásmérővel mindig tudni fogja, hogyan 
működik a szíve. Lehetőséget kap arra, hogy otthonában 
kényelmesen vigyázzon egészségére.

DIGITÁLIS  
VÉRNYOMÁSMÉRŐK

OTTHON ÉS KÉNYELMESEN 
Mérje meg szisztolés és diasztolés 
vérnyomását és pulzusát, amikor 
szüksége van rá otthonában. A SENCOR 
vérnyomásmérő új szövetségese 
az egészségmegőrzésben.

AZ ÖN EGÉSZSÉGE 
ÉRDEKÉBEN

MIÉRT VÁLASSZON 
SENCOR 
VÉRNYOMÁSMÉRŐT?
• A szisztolés és diasztolés 

vérnyomás, valamint a pulzusszám 
egyszerű otthoni mérése

• Szívritmuszavarra figyelmeztető 
jelzőfény egészségének védelme 
érdekében

• Nagy LCD kijelző az értékek 
kényelmes olvasáshoz

• Memória akár 60 méréshez, 
beleértve a dátumot és az időt

• Állítható mandzsetta automatikus 
felfújással és leeresztéssel
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MŰKÖDÉS 4X AAA ALKÁLI 
ELEM SEGÍTSÉGÉVEL

ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTA 
22–24 cm között

NAGY LCD KIJELZŐ
65 x 50 mm

Könnyű és kényelmes vérnyomásmérés? Igen, Sencor SBP 6800WH 
vérnyomásmérővel ez is lehetséges! A készüléket úgy tervezték, hogy az otthoni 
vérnyomásmérés valóban egyszerű legyen. 

A ComfortMe technológiának köszönhetően pontosan, fájdalom és irritáció nélkül ellenőrizheti 
értékeit. A vérnyomás- és pulzusmérés megbízhatóságát vezető orvosi szervezetek széles körű 
tesztjei bizonyították.

JELLEMZŐK
• MWI technológia a vérnyomás és a pulzusszám 

pontos mérésére
• ComfortMe technológia a kellemes 

vérnyomásméréshez
• Testmozgás-érzékelés
• Szabálytalan szívverés jelzése
• Állítható mandzsetta átmérő, 

22-42 cm között
• Átlagolási funkció: az utolsó 3 mérés 

átlagát számítja ki
• Nagyméretű, 3 soros LCD kijelző: 

65 × 50 mm
• Memória 60 méréshez dátummal 

és idővel
• Mérési tartomány (impulzus): 

40-199 ütés/perc
• Mérési tartomány (nyomás): 

0-299 HGmm
• Mérési pontosság: 

vérnyomás 3 Hgmm, pulzus 
5% mérve

• Három mechanikus gomb: 
START/STOP, SET, MEM

Vérnyomásmérő

SBP 6800WH
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Ez a kis csuklós digitális vérnyomásérő nagyon könnyen használható, akár otthon, 
akár útközben. Közvetlenül a csuklón méri a szisztolés és diasztolés vérnyomást 
és a pulzusszámot. A mandzsetta állítható kerülete legfeljebb 19,5 cm-ig.  

A vérnyomásmérő nagy LCD kijelzővel és 60 méréshez elegendő memóriával lett felszerelve. 
Grafikusan jeleníti meg a megemelkedett vérnyomásértékeket (hipertónia), 
és szívritmuszavarra is figyelmeztetheti. Az SBD 1470 modell alacsony 
töltöttségi szint jelzővel rendelkezik. Négy AAA elemmel működik.

Az eszköz a felkaron történő szisztolés és diasztolés vérnyomás és a pulzus mérésére ideális. 

A nagyméretű LCD kijelző tökéletesen olvasható értékeket mutat, a gombok egyszerű kezelést tesznek 
lehetővé. Grafikusan jelzi a feltételezett magas vérnyomást és/vagy szívritmuszavart. Egy felhasználó 
számára akár 60 méréshez biztosít memóriát. A készülék jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje 
alacsony, és az adatok az akkumulátor cseréje után is a memóriában maradnak.

JELLEMZŐK
• Egyszerű vérnyomásmérés otthon
• Méri a szisztolés és diasztolés vérnyomást 

és a pulzusszámot
• Szívritmuszavar figyelmeztetés
• A grafikus kijelző emelkedett vérnyomásértékeket mutat 

(enyhe, közepes és súlyos magas vérnyomás)
• Állítható mandzsetta, kerülete 13,5–9,5 cm
• Nagyméretű LCD kijelző (31 x 44 mm)
• Memória felhasználóként akár 60 méréshez dátum 

és idő bélyeggel
• A mandzsetta automatikus felfújása és leeresztése

JELLEMZŐK
• Egyszerű vérnyomásmérés otthoni kényelemben
• Méri a szisztolés és diasztolés vérnyomást 

és a pulzusszámot
• Memória felhasználóként akár 60 méréshez, 

dátum és idő bélyeggel
• A grafikus kijelző emelkedett 

vérnyomásértékeket mutat (enyhe, közepes 
és súlyos magas vérnyomás)

• Szívritmuszavar figyelmeztetés
• Állítható mandzsetta kerülettel 

22–42 cm
• 61 x 93 mm-es LCD kijelző
• A mandzsetta automatikus felfújása 

és leeresztése

Vérnyomásmérő

SBD 1470WH

Vérnyomásmérő

SBP 690

99

VÉRNYOMÁSMÉRŐK



GONDOSKODÁS 
A TESTRŐL
Az elektromos ágymelegítők tökéletes társak a hideg 
téli éjszakákhoz. Lazítson a puha tapintású takarón 
és vegye a kedvenc könyvét a kezébe. A Sencor 
elektromos ágymelegítői segítségével már lefekvés előtt 
megteremtheti a komfortos, jóleső érzésű ágy hangulatát. 
Egy ágymelegítő használatával enyhíthet a különböző 
reumás problémákon, jó hatással van az ízületéti 
panaszokra és kiválóan alkalmas az izomláz kezelésére.
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GONDOSKODÁS 
A TESTRŐL
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TÖKÉLETES TÁRS 

A HŰVÖS 
ÉJSZAKÁKHOZ
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Hideg napok érkezhetnek az év bármely 
szakaszában. A SENCOR elektromos ágymelegítővel 
egy fűtött ágy fogadja Önt, amelyben öröm 
lesz feküdni egy fárasztó nap után. Háromféle 
ágymelegítőt kínálunk: klasszikus ágyhoz, 
franciaágyhoz vagy lábmelegítő. 

Még a legnagyobb takaró mellett sem kell 
kompromisszumot kötnie személyes preferenciáival 
kapcsolatban, mivel minden fél saját távirányítóval 
rendelkezik, amely a kívánt hőmérsékletet állítja be.

A speciális anyag gondoskodik az megfelelő kényelméről. 
A biztonságot három óra utáni automatikus kikapcsolás, 
túlmelegedés elleni védelem és sérülés esetén 
az automatikus kikapcsolás védi.

ELEKTROMOS 
ÁGYMELEGÍTŐK, 
TAKARÓK

VÉGE A HIDEG ÁGYAKNAK 
Soha többé nem kell fáznia az ágyban, mert 
a SENCOR elektromos takarók mindössze 
30 perc alatt felmelegítik azt. Ideális 
megoldás a hideg napokon.

ÁGYMELEGÍTŐK

MIÉRT VÁLASSZON  
SENCOR 
ÁGYMELEGÍTŐT?
• Egyágyas vagy franciaágy méretű

• Távirányító és hőmérséklet beállítás

• Könnyű karbantartás a levehető 
kábelnek és a távirányítónak 
köszönhetően

• Olyan anyag, amely gyengéd a 
bőrhöz

• Tápellátás jelző és túlmelegedés 
elleni védelem az Ön biztonsága 
érdekében 
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Elektromos takaró

SUB 2001B

JELLEMZŐK
• Extra puha, bolyhos Sherpa anyag
• Megbízható japán huzaltechnológia
• 9 különböző hőmérsékleti beállítás
• XL méret, 180 x 130 cm
• A vezérlők leszerelése után mosható
• Elektronikus túlmelegedés elleni védelem
• Automatikus lekapcsolás sérülés esetén
• Automatikus kikapcsolás 3 óra után
• Gyors felmelegedés
• Akár 160 W teljesítmény

XL MÉRET, 180 X 130 CM A VEZÉRLŐK LESZERELÉSE 
UTÁN MOSHATÓ

EXTRA PUHA, BOLYHOS 
SHERPA ANYAG

Amikor fázni kezd, csak annyit kell tennie, 
hogy bekapcsolja a fűtött takarót. Extra 
pihe-puha anyaga elkényezteti Önt, ahogy 
a kilenc különböző hőmérséklet-beállítás 
is tökéletes kényelmet fog biztosítani. 
A japán huzaltechnológia rendkívül 
megbízhatóvá és biztonságossá teszi 
a használatát. 

A hármas biztonsági rendszer elektronikus 
túlmelegedés elleni védelemmel, sérülés 
esetén automatikus lekapcsolással és három 
óra elteltével automatikus kikapcsolással 
rendelkezik.

SUB 2000G SUB 2001B
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Elektromos ágymelegítő

SUB 2700WH
Élvezze a puha gyapjút, amely kellemes még a bőrnek is. A 160 x 140 cm méretű ágymelegítőn kialakított 
rugalmas pántok segítik elő a matrachoz való rögzítést, a levehető kezelőszerveknek köszönhetően egyszerűen 
mosható. Három hőmérsékleti mód gondoskodik a kényelméről. A japán kábelezés nagy megbízhatóságot 
garantál, a takaró három óra elteltével kikapcsol, védelmet nyújt túlmelegedés ellen és sérülés esetén 
automatikusan lekapcsol.

JELLEMZŐK
• Ideális 2 fő részére egy franciaágyon (160 x 140 cm)
• 2 független távirányító és 2 hőmérséklet-beállítási fokozat
• Javasolt előmelegítési idő 30 perc
•  Mosható (a kábelek és vezérlő egyszerűen eltávolítható)
• Anyaga: 100% poliészter (szintetikus gyapjú)
• Bekapcsolt jelzőlámpa és túlmelegedés elleni védelem
• Tápkábel hossza: 2,0 m
• Akár 2x 60 W teljesítmény

Elektromos ágymelegítő

SUB 291
Két független távirányítóval és két hőmérsékleti fokozattal ez az elektromos ágymelegítő nagy kényelmet 
biztosít két személy számára egy franciaágyon (160 x 140 cm). Az ajánlott előmelegítési idő 30 perc. A 100% 
poliészterből készült takaró mosható (a távirányítós kábelek könnyen eltávolíthatók). A vezérlő jelzi, ha be 
van kapcsolva, és a túlmelegedés elleni védelem biztosítja az Ön nyugalmát.

JELLEMZŐK
• Kellemes tapintású, lélegző anyag
• Finom gyapjú (poliészter, extrudált mintával a hosszabb élettartam 

érdekében)
• Megbízható japán kábelezés
•  Nagyon kényelmes habréteg
• Három hőmérsékleti mód
• Könnyű csatlakoztatás a matrachoz rugalmas pántokkal
• Mosható a levehető kezelőszerveknek köszönhetően
• Kétszemélyes ágy méretre tervezve (160 x 140 cm)
• Túl melegedés elleni védelem
• Automatikus kikapcsolás három óra elteltével

PUHA POLÁR SZÖVET FRANCIA ÁGYRA TERVEZVE MOSHATÓ 
a levehető kezelőszerveknek 

köszönhetően
105

ÁGYMELEGÍTŐK



Elektromos ágymelegítő

SUB 281BE
Az ágymelegítő 2 személyes ágyhoz lett tervezve, méretét tekintve 160 x 140 cm. Két egymástól teljesen 
független vezérlővel lett felszerelve, így mindenki a saját komfortjának megfelelően használhatja. 

30 perces előmelegítés után két hőmérséklet biztosítja a kívánt kényelmet. 
A 100% poliészter (polár gyapjú) takaró mosható, mivel a vezérlőkábelek 
eltávolíthatók.

JELLEMZŐK:
• Kétszemélyes ágyra tervezve mérete (160 x 140 cm)
• 2 hőmérséklet -beállítás 30 perces előmelegítéssel
• Mosható 100% poliészter (polárisgyapjú), levehető 

kábelek vezérlőkkel
• Teljesítményjelző
• Túlmelegedés elleni védelem
• A tápkábel hossza 2 m
• Akár 2x 60 W elérhető teljesítmény

JELLEMZŐK
• Három hőmérséklet-beállítási lehetőség
• Könnyű rögzítés a matrachoz a rugalmas pántoknak 

köszönhetően
• Mosható a levehető kezelőszerveknek köszönhetően 
• Túlmelegedés elleni védelem
• Automatikus lekapcsolás hiba esetén
• Automatikus kikapcsolás három óra elteltével
• Klasszikus ágy mérete (150 x 80 cm)

Elektromos ágymelegítő

SUB 1700WH
Egy klasszikus méretű elektromos ágymelegítő kényezteti Önt egy extra kényelmes puha 
réteggel. Minden anyag nagyon kellemes tapintású. A puha polár szövet extrudált mintával 
garantálja a megfelelő tartósságot. 

A japán kábelezés hosszú élettartamot biztosít ennek a takarónak, amelyet túlmelegedés elleni 
védelem is felszereltek. Három hőmérséklet-beállítás közül választhat. A takaró gyorsan felmelegszik, 
így bármikor számíthat rá, amikor Önnek szüksége van rá.

ELEKTRONIKUS
HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS
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Elektromos ágytakaró

SUB 181BE 
Egyszerűen használható és könnyen karbantartható! Ez az elektromos ágymelegítő, amely egy 
klasszikus ágyra illeszkedik, ideális hőérzetet nyújt Önnek, függetlenül attól, hogy milyen hideg van kint.

A két hőmérsékleti beállítás közül kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbbet, és ha szükséges, a takaró könnyen 
mosható a vezérlővel eltávolítható kábeleknek köszönhetően.

JELLEMZŐK
• Kellemes tapintású, lélegző mikrofleece anyag
• Elektronikus hőmérséklet -szabályozás három 

fokozatban
• Automatikus kikapcsolás 90 perc után
• Magas fokú biztonság, túlmelegedés elleni védelem
• Mosható kivehető betét
• Anyag: poliészter
• Méret: 30 x 30 x 24 cm
• Akár 100 W teljesítmény

Elektromos lábmelegítő

SUB 0700BE
Nincs többé hideg láb! Ez az extra puha és bolyhos anyagból 
készült cipő alakú elektromos lábmelegítő a legkellemesebb 
élményt fogja nyújtani Önnek. 

A kényelmes használatot, a három különböző hőmérséklet 
és a 90 perc eltelte után automatikusan kikapcsoló funkció 
biztosítja. A magas biztonságot a túlmelegedés elleni 
elektronikus védelem és a működés hiba esetén történő 
automatikus megszakítása garantálja.

JELLEMZŐK
• 1 személyes méret
• Mechanikai vezérlés
• Ajánlott előmelegítési idő 30 perc
• Tápellátó jelzőfény
• Túlmelegedés elleni védelem
• A tápkábel hossza 2 m
• Akár 60 W elérhető teljesítmény
• Mosható 100% poliészter (polár gyapjú) a levehető 

kábeleknek köszönhetően

KIVEHETŐ SZŐRÖS BÉLÉSLÉGÁTERESZTŐ MIKROPOLÁR
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MODELL SHI 5600GD SHI 5300GD SHI 5200GD SHI 5500GD SHI 4500GD

Teljesítmény 55 W 50 W 50 W 50 W 60 W 

Vasalófelület titán-bevonatú titán-bevonatú titán-bevonatú titán-bevonatú titán-bevonatú

Hálózati kábel textilzsinór - arany textilzsinór - arany textilzsinór - arany textilzsinór - arany textilzsinór - arany

Utazó tok igen igen igen igen igen

Mágneses ajándékdoboz igen igen igen igen igen

Kijelző igen igen igen igen igen

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

Teljesítmény 45 W 50 W 42 W 45 W 40 W 40 W 

Ionizáló funkció ige, aktív igen, passzív – 
vasalófelületben

igen, passzív – 
vasalófelületben

igen, passzív – 
vasalófelületben - -

Utazó tok igen igen - - - -

Mágneses ajándékdoboz igen igen - - - -

Kijelző igen igen - - - -

 
HAJVASALÓK

 
HAJVASALÓK

108

SZÉPSÉGÁPOLÁS



MODELL SHS 7551VT 
SHS 7551RD SHS 8401BK SHS 3000BK

Hőmérséklet fokozatok 2 2 2

Hideg levegő igen igen igen

Ionizáló funkció igen igen -

Tartozékok száma 7 2 -

Teljesítmény 1 000 W 1 000 W 400 W

MODELL SHS 0900GD SHS 0910GD

Hőmérséklet fokozatok 11 2

Hideg levegő igen igen

Ionizáló funkció igen igen

Tartozékok száma - 2

Teljesítmény 45 W 1 000 W

MODELL SHS 8603 SHS 0920BK SHS O850BK

Hőmérséklet fokozatok 1 5 5

Hideg levegő - - -

Ionizáló funkció - igen -

Tartozékok száma - - -

Teljesítmény 38 W 62 W 42 W

FORRÓ- 
LEVEGŐS 
HAJFORMÁZÓK

AUTOMATA 
HAJFORMÁZÓK

  
HAJFORMÁZÓK
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MODELL SHD 6600V   
SHD 6600 SHD 6600W

SHD 6505VT   
SHD 6504W SHD 6800RG SHD 108VT

Motor DC DC AC DC

Teljesítmény 2 000 W 1 400 W 2 300 W 2 200 W

Hőmérséklet fokozat 3 2 3 3

Sebességek száma 2 1 2 2

Cool shot igen igen igen igen

Ionizáló funkció - - igen igen

Összecsukható fogantyú - - - -

Levehető hátsó szellőzőfedél igen - igen igen

Diffúzor - igen igen igen

Hálózati kábel hosszúság 2,6 m 1,7 m 1,7 m 1,7 m

MODELL SHD 8200GD SHD 8275BK SHD 8100GD SHD 6701RD   
SHD 6700VT

Motor AC AC AC DC

Teljesítmény 2 400 W 2 400 W 2 100 W 2 000 W

Hőmérséklet fokozat 3 3 3 3

Sebességek száma 2 2 2 2

Cool shot igen igen igen igen

Ionizáló funkció igen igen igen -

Összecsukható fogantyú - - - -

Levehető hátsó szellőzőfedél igen igen igen igen

Diffúzor igen igen igen igen

Hálózati kábel hosszúság 3 m 2 m 2,2 m 2,6 m

 
HAJSZÁRÍTÓK
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MODELL SHD 0045BK SHD 7200GD SHD 7100BK SHD 6400V 
SHD 6400B

Motor DC DC DC DC

Teljesítmény 1 600 W 2 000 W 2 000 W 850 W

Hőmérséklet fokozat 3 3 3 2

Sebességek száma 2 2 2 1

Cool shot igen igen igen igen

Ionizáló funkció - igen igen -

Összecsukható fogantyú igen igen igen igen

Levehető hátsó szellőzőfedél igen igen igen -

Diffúzor - igen - -

Hálózati kábel hosszúság 1,8 m 1,7 m 1,8 m 1,7 m
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MODELL SHP 8900BK SHP 8400BK SHP 8305BK SHP 7411BK

Tápellátás Hálózat / Akkumulátor Hálózat / Akkumulátor Hálózat / Akkumulátor Hálózat / Akkumulátor

Cserélhető tartozékok 7 8 12 12

Penge szélesség 46 mm 46 mm 39 mm 34 mm

Titánbevonatú penge igen igen igen igen

Direct Drive igen igen igen igen

Töltési idő 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra

Működési idő 3 óra 2 óra 1 hour 2 óra

Utazó tok - igen igen -

Állvány - - igen igen

 
HAJVÁGÓK

MODELL SHP 4302RD SHP 3500BL SHP 3301BL SHP 320SL

Tápellátás Hálózat / Akkumulátor Hálózat / Akkumulátor Hálózat / Akkumulátor Hálózati

Cserélhető tartozékok 1 4 1 4

Penge szélesség 35 mm 28 mm 25 mm 45 mm

Töltési idő 8 óra 2 óra 8 óra -

Működési idő 50 perc 1 óra 50 perc -

Állvány - - - -

 
HAJVÁGÓK
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MODELL SHP 460CH SHP 211SL SHP 101BL

Tápellátás Hálózati Hálózati -

Cserélhető tartozékok 4 4 -

Penge szélesség 45 mm 45 mm -

Töltési idő - - -

Működési idő - - -

Állvány - - igen

MODELL SHP 7201SL SHP 6201RD SHP 5207CH SHP 4502BL 
SHP 4501BK

Tápellátás Hálózat / Akkumulátor Hálózat / Akkumulátor Hálózat / Akkumulátor Hálózat / Akkumulátor

Cserélhető tartozékok `7 6 2 2

Penge szélesség 41 mm 41 mm 40 mm 39 mm

Titánbevonatú penge igen igen igen

Direct Drive igen igen igen

Töltési idő 8 óra 8 óra 8 óra

Működési idő 45 perc 45 perc 90 perc 40 perc

Utazó tok - - -

Állvány igen - - igen

 
HAJVÁGÓK
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MODELL SMS 7000BK SMS 5520BL SMS 5510BK SMS 501x SMS 4210BK

4D technológia igen igen igen igen igen

Borotvafejek száma 3 3 3 3 3

Tápellátás Hálózati / 
Akkumulátor

Hálózati / 
Akkumulátor

Hálózati / 
Akkumulátor

Hálózati / 
Akkumulátor

Hálózati / 
Akkumulátor

Működési idő 3 óra 60 perc 60 perc 40 perc 50 perc

Töltési idő 3,5 óra 1,5 óra 1,5 óra 2 óra 2 óra

Trimmer igen igen igen igen igen

Utazó tok - - - igen -

  
 
BOROTVÁK
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MODELL SMS 401x SMS 2001BK 
SMS 2002RD

Hálózati / Akkumulátor - -

Floating heads 3 2

Operation Hálózati / Akkumulátor Hálózati / Akkumulátor

Operating time 75 perc 45 perc

Charging time 8 óra 8 óra

Trimmer - -

Travel case - -

  
 
BOROTVÁK

MODELL SHP 0450BK

Tápellátás LI-ION akkumulátor

Tartozékok száma 3

Penge szélesség 29 mm

Titán-bevonatú penge -

Direct Drive igen

Töltési idő 2 óra

Működési idő 45 perc

Utazó tok -

Állvány -

  
 
BOROTVÁK
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MODELL
SOC 4210BL  
SOC 4211GD 

SOC 3313PW
SOC 3311BK  

SOC 3312WH 

Programok száma 4 5 5

Sebességek száma - - -

Tisztító mozgás percenként 40,000 48,000 48,000

Quadpacer igen igen igen

Akkumulátor kapacitás 45 nap 45 nap 45 nap

UV sterilizátor igen igen igen

Tok USB porttal igen igen igen

Tok igen igen igen

IP védelem IPX7 IPX7 IPX7

Üvegpohár induktív töltővel igen - -

ELEKTROMOS 
SZÓNIKUS FOGKEFÉK

MODELL
SOC 2200SL  
SOC 2201RS  
SOC 2202TQ

SOC 1101RD  
SOC 1100SL  
SOC 1102TQ

SOC 0910BL  
SOC 0911RS  
SOC 0912GR

Programok száma 5 1 1

Sebességek száma - 10 2

Tisztító mozgás percenként 45,000 41,000 26,000

Quadpacer igen igen igen

Akkumulátor kapacitás 45 nap 45 nap 15 nap

UV sterilizátor - - -

Tok USB porttal igen - -

Tok igen igen -

IP védelem IPX7 IPX7 IPX7

ELEKTROMOS 
SZÓNIKUS FOGKEFÉK
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MODELL SOI 3312WH
SOI 2200SL  
SOI 2201RS  
SOI 2202TQ

SOI 1100SL 
SOI 1101RD 
SOI 1102TQ

Működési programok száma 3 3 3

Időzítő funkció quad pace 4*30sec quad pace 4*30sec quad pace 4*30sec

Tartály kapacitás 600 ml 600 ml 150 ml 

Fúvókák száma 4 4 5

A készletek száma a csomagolásban 2 2 2

360°-os forgó fej igen igen igen

Szájvíz kompatibilis igen igen igen

Utazó tok nem nem igen

Speciális tok fúvókákhoz igen igen nem

 
SZÁJZUHANYOK
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MODELL SBS 8802BL SBS 8000BK
SBS 6025WH                  
SBS 6026BK

SBS 5050BK                    
SBS 5051WH

SBS 2302SN                  
SBS 2300BK                 
SBS 2301WH

SBS 113SL

Méréshatár 180 kg 180 kg 180 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Mérési pontosság 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

Magasság 22 mm 22 mm 23 mm 20 mm 21 mm 24 mm

Felület üveg üveg üveg üveg üveg üveg

Edzett biztonsági üveg 
(magasság mm-ben) 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 5 mm 6 mm

LCD kijelző Large White LED 
Display 74 x 35.6 mm 62 x 62 mm 74 x 28.5 mm 74 x 28.5 mm 74 x 28.5 mm

Elérhető súlyegységek kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb

Bluetooth igen igen - - - -

Méri a testzsírt (%) igen igen igen igen - -

Méri a test víztartalmát 
(%) igen igen igen igen - -

Méri az izomtömeget (%) igen igen igen - - -

Csonttömeget mér (kg) igen igen igen - - -

Auto-On technológia igen igen igen igen igen igen

Memória legfeljebb x 
felhasználó számára

Több felhasználói 
fiók

Több felhasználói 
fiók 12 12 12 12

Tápellátás 4 x 1.5V AAA 
(csomagban)

2 x 1.5V AAA 
(csomagban)

3 x 1.5 V AAA 
(csomagban)

1 x CR2032 
(csomagban)

1 x CR2032 
(csomagban)

1 x CR2032 
(csomagban)

SZEMÉLY- 
MÉRLEGEK
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MODELL SBP 6800WH SBD 1470WH SBP 690

Mérés típus vérnyomás, pulzusszám vérnyomás, pulzusszám vérnyomás, pulzusszám

Szívritmuszavar 
figyelmeztető igen igen igen

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

Mandzsetta méret 22-42 cm 13.5 – 19.5 cm 22 – 42 cm

Memória 60 mérés – 1 felhasználó 60 mérés – 1 felhasználó 60 mérés – 1 felhasználó

Tápellátás 4x AAA elem 4x AAA elem 4x AA elem

 
VÉRNYOMÁS- 
MÉRŐK

MODELL SKS 707x

Szín                 

Méréshatár 5 kg

Elérhető mértékegységek g/kg/oz/bl:oz

Súlymértékegység választás igen

Felület üveg

LCD kijelző igen

SENCOR FOOD app kapcsolódik a Calorie Tables alkalmazáshoz, amelyben 
400 000 élelmiszer található az adatbázisban

Kalória stb. igen

Túlterhelés jelző igen

Alacsony akkumulátor jelző igen

4 érzékelő a pontosabb mérés érdekében igen

Automatikus kikapcsolás üresjáratban igen

Folyadéktérfogat mérés igen

OKOS KONYHAI 
MÉRLEG
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