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SENCOR  
INNOWACYJNE PRODUKTY, DZIĘKI KTÓRYM ZADBASZ 
O ZDROWIE I PODKREŚLISZ SWOJĄ URODĘ
We wczesnych latach 70-tych w Japonii firma SENCOR 
podjęła ekscytujące wyzwanie: stworzyć innowacyjne  
i różnorodne produkty, które wyróżniają się oryginalnym 
wyglądem, rozmaitymi kolorami, wyjątkowymi funkcjami 
oraz dostępnością. Nasza oferta produktowa zmieniała 
się od tego czasu wraz ze zmianami ludzkich potrzeb, 
jednak jedna rzecz pozostała bez zmian: pasja tworzenia 
dobrze zaprojektowanych, cenionych przez konsumentów 
produktów w rozsądnych cenach.

Zadbaj o siebie i swoje zdrowie. Pordukty Sencor, pozwolą 
poprawić jakość Twojego życia – oferta daje nam niezliczone 
możliwości wyboru takich urządzeń, jak suszarki do 
włosów, lokówki, prostownice, maszynki do strzyżenia, 
golarki, elektryczne szczoteczki do zębów, irygatory, 
ciśnieniomierze, wagi osobowe czy koce elektryczne. 
Wszystkie projektujemy z wielką dbałością, żeby nasi klienci 
mogli dbać o siebie.

Dzięki produktom Sencor możesz połączyć stylizację 
z pielęgnacją. Nasze suszarki do włosów tworzą 
olśniewające fryzury, a dzięki zaawansowanym funkcjom 
pomagają dbać o zdrowie włosów i skóry głowy: jonizacja 
nadaje włosom siłę i blask, a sama suszarka jest pokryta 
specjalną powłoką antybakteryjną. Prostownice i lokówki 
zostały wyposażone w 14 różnych trybów zmiany 
temperatury, które zapewniają trwałą stylizację, bezpieczną 

dla struktury włosa, natomiast funkcja jonizacji z efektem 
antystatycznym chroni go przed przesuszeniem. 

Dzisiejsi mężczyźni wiedzą, jak ważny jest zadbany wygląd, 
a dzięki maszynkom do strzyżenia i golarkom SENCOR 
codzienne golenie i stylizacja to łatwe zadanie. Położyliśmy 
nacisk na bezpieczeństwo i wygodę, dając mężczyznom  
o wszystkich typach skóry możliwość stylizacji na 
fryzjerskim poziomie w domowym zaciszu. Nasze maszynki 
i golarki są wyjątkowo łatwe w obsłudze, a także zawsze 
czyste oraz gotowe do higienicznego strzyżenia i golenia  
w najwyższym standardzie.

Elektryczne szczoteczki do zębów SENCOR 
pomagają dbać o zęby i dziąsła, a dzięki licznym wstępnie 
ustawionym programom są odpowiednie również dla osób 
z różnymi problemami zdrowotnymi. Ich szybkość oraz 
delikatne włosie sprawiają, że mycie jest skuteczne i chroni 
przed próchnicą oraz chorobami dziąseł.  
To jednak nie wszystko: irygatory zapewniają dodatkową 
ochronę, usuwając osad i resztki jedzenia spomiędzy 
zębów i spod linii dziąseł pulsującym strumieniem wody 
pod wysokim ciśnieniem. Takie działanie docenią nie 
tylko osoby z aparatami ortodontycznymi i implantami 
stomatologicznymi, których czyszczenie jest trudne,  
ale także każdy, kto chce utrzymać doskonały stan zdrowia 
jamy ustnej.
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SENCOR mówi tak! Stresująca praca i intensywny tryb 
życia mogą doprowadzić do nadciśnienia tętniczego u osób 
w każdym wieku. Samodzielna kontrola w domu jest więc 
ważnym elementem dbania o zdrowie, który może pomóc 
zdiagnozować zaburzenia ciśnienia krwi i uzyskać potrzebną 
opiekę medyczną lub upewnić się, że wszystko jest  
w porządku.

Masa ciała – cóż, to również istotna kwestia. Kontroluj swoją 
masę ciała za pomocą jednej z naszych wag łazienkowych, 
posiadających zaawansowane funkcje, takie jak oznaczanie 
zawartości tkanki mięśniowej i tłuszczowej, wskaźnika masy 
ciała (BMI) lub podstawowej przemiany materii (PPM).  
Te nowoczesne modele są wyposażone w Bluetooth, dzięki 
czemu można je połączyć z aplikacją SENCOR, która 
zachowuje historię pomiarów, opisuje trendy zmian i tworzy 
raporty, aby pomóc Ci osiągnąć pożądaną sylwetkę.

W zimne dni niewątpliwie przyda Ci się koc elektryczny. 
Zapomnij o tych malutkich kocykach, które znamy z 
przeszłości. Obecnie koce elektryczne są wystarczająco duże, 
żeby ogrzać dwuosobowe łóżko. Dzięki dwóm kontrolerom 
po obu stronach łóżka każdy może ustawić odpowiednią 
dla siebie temperaturę. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak 
przyjemnie byłoby spędzić zimny wieczór w ciepłym łóżku  
z dobrą książką?

Nie wahaj się więc i wkrocz do naszego świata nowoczesnych 
urządzeń zdrowotnych i kosmetycznych, aby przekonać się, 
że firma Sencor to rozwiązania, a nie opowiadania. 

 
Ciągły rozwój produktów to w SENCOR styl życia. 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
SENCOR 
Wieloletnie doświadczenie zebrane na rynkach 
całego świata pozwala nam tworzyć doskonałe 
przyrządy do higieny osobistej.  
Nasze suszarki do włosów, prostownice  
i lokówki z jonizacją zapewniają dokładną 
stylizację i łagodną pielęgnację, a także 
ochronę zdrowia dzięki pokryciu powłoką 
antybakteryjną. Mężczyźni docenią golarki 
z zaawansowaną technologią 4D, które 
dopasowują się do każdego kształtu twarzy 
i profesjonalnie ją pielęgnują bez śladu 
podrażnień. Zdrowie jamy ustnej dla całej 
rodziny leży w zasięgu ręki dzięki elektrycznym 
szczoteczkom sonicznym i irygatorom z 
wyjątkową funkcją Quadpacer. Inteligentne 
wagi osobowe połączone z aplikacją mobilną, 
dokładne domowe ciśnieniomierze i koce 
elektryczne słusznych rozmiarów pomogą  
Ci pogodzić zdrowie z wygodą. Nasze 
urządzenia są ponadto wytrzymałe i mają 
rozsądne ceny – to wyjątkowa jakość dla 
Twojego zdrowia i Twojej urody.
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PIELĘGNACJA 
WŁOSÓW
Pokaż światu, jak wspaniałe mogą być  
Twoje włosy. Wystarczy kilka nowoczesnych 
narzędzi, aby nadać Twojej fryzurze 
imponujące piękno. Znajdź suszarkę 
skrojoną pod Twoje włosy, odkryj najnowsze 
prostownice i zobacz, jak to jest mieć loki. 
Dzięki naszym najnowocześniejszym 
urządzeniom być może przekonasz się,  
że wizyty u fryzjera nie są konieczne – pomogą 
Ci stylizować i dbać o włosy tak, że będziesz 
wyglądała jak gwiazda filmowa.
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WYPROSTUJ 
SWOJE OLŚNIEWAJĄCE 

WŁOSY 
8
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CODZIENNA 
STYLIZACJA

Gdy okazja wymaga prostych włosów lub masz po 
prostu na nie ochotę, prostownica okaże się najlepszym 
narzędziem, nawet jeśli natura obdarzyła Cię zupełnie 
innym rodzajem włosów. 

Aby pogodzić jedno z drugim, nasze prostownice są wyposażone  
w liczne zaawansowane funkcje, które zapewniają doskonały komfort 
użytkowania. Możliwość ustawienia nawet 14 różnych stopni grzania 
pozwala dopasować temperaturę do Twoich włosów. Tytanowa 
powłoka nadaje prostownicy niezrównaną klasę, a doczepiana 
szczotka – naturalny wygląd. Zwilżanie włosów parą wodną zapewnia 
niezwykle delikatną pielęgnację, natomiast aplikator olejku arganowego 
pomaga odżywić włosy i przywrócić im blask. Prostownice SENCOR 
dbają o to, żeby stylizacja włosów była możliwie jak najłatwiejsza  
i najbardziej wygodna. Są wyjątkowo lekkie, więc ręka nie męczy się  
od ich trzymania, a 360-stopniowy krętlik zapobiega plątaniu się kabla. 
Swobodę ruchów zapewnia także niezwykle długi przewód zasilający 
z osłoną tekstylną.

Nie wahaj się więc i wybierz prostownicę w sam raz dla siebie,  
aby nadać swoim włosom doskonały wygląd.

ZWILŻANIE PARĄ WODNĄ 
Prostownic SENCOR możesz bez obaw używać 
na co dzień. Funkcja zwilżania włosów parą wodną 
pozwala zachować ich piękno i zapewnić łagodne 
działanie nawet przy częstej stylizacji. Bo SENCOR 
naprawdę dba o Twoje włosy.

PROSTOWNICE 
DO WŁOSÓW

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ 
PROSTOWNICĘ 
SENCOR
• Płytki z tytanową powłoką – optymalne 

rozprowadzanie ciepła i doskonałe efekty 

• Smukła konstrukcja – idealna do 
prostowania i układania włosów 

• Regulacja temperatury – do 14 ustawień 
na potrzeby różnych rodzajów włosów

• Wyjątkowo lekka konstrukcja – stylizacja 
bez wysiłku

• Długi przewód zasilający z osłoną 
tekstylną i 360-stopniowym krętlikiem
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Prostownica

SHI 5600GD
Niezrównane rozwiązanie dla osób, które oczekują  
od prostownicy czegoś więcej niż prostowania włosów. 

Specjalna doczepiana szczotka pomaga zachować naturalny wygląd,  
a inna końcówka czesze włosy podczas prostowania. Aby odżywić włosy  
i nadać im blask, urządzenie jest wyposażone w aplikator olejku arganowego. 
14-stopniowa regulacja temperatury, płytki z tytanową powłoką oraz smukła 
konstrukcja zapewniają wygodę i imponujące efekty.

TYTANOWA POWŁOKA 
na płytkach

100-230°C

APLIKATOR 
olejku arganowego dla dodatkowego 

odżywienia włosów

360-STOPNIOWY KRĘTLIK

10

PIELĘGNACJA WŁOSÓW



AKCESORIA
• Specjalna końcówka do równego 

rozprowadzania olejku arganowego podczas 
prostowania 

• Doczepiana szczotka do prostowania włosów 
– pomaga zachować naturalny wygląd  

• Końcówka do czesania włosów podczas 
prostowania

OPIS
• Moc: 55 W
• Smukła konstrukcja – idealna do prostowania i układania włosów 
• 14-stopniowa regulacja temperatury w zakresie 100-230°C 
• Płytki z tytanową powłoką – maksymalna wygoda i doskonałe efekty
• Przewód zasilający o długości 180 cm z osłoną tekstylną  

i 360-stopniowym krętlikiem 
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Prostownica

SHI 5300GD
Perfekcyjne efekty przy łagodnej pielęgnacji? Tak, dzięki tej 
prostownicy wyposażonej w tytanowe płytki i funkcję zwilżania 
włosów parą można to osiągnąć. 

Za pomocą szczotki do prostowania włosów nadasz swojej fryzurze 
naprawdę naturalny wygląd. Zarówno podczas prostowania włosów,  
jak i układania loków cztery możliwe ustawienia temperatury oraz 
optymalne rozprowadzanie ciepła to gwarancja świetnych efektów. 
Wyjątkowo lekka konstrukcja i wyświetlacz z białym podświetleniem 
sprawią, że codzienna stylizacja będzie przyjemnością.

OPIS
• Moc: 50 W
• Szczotka do prostowania włosów – pomaga zachować naturalny wygląd
• Zwilżanie włosów parą – niezwykle łagodna pielęgnacja i perfekcyjne efekty
• 4-stopniowa regulacja temperatury: 170/190/210/230°C
• Wyjątkowo lekka konstrukcja i wyświetlacz z białym podświetleniem

360-STOPNIOWY KRĘTLIK

ZWILŻANIE WŁOSÓW PARĄ SZCZOTKA DO PROSTOWANIA 
WŁOSÓW

TYTANOWA POWŁOKA 
na płytkach
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Prostownica

SHI 5500GD
Płytki z tytanową powłoką działają w 14 możliwych do 
ustawienia temperaturach (100-230°C), aby zapewnić 
optymalne rozprowadzanie ciepła dla doskonałych 
efektów. Dzięki smukłej konstrukcji prostownica jest 
idealna do prostowania i układania włosów. 

Co więcej, specjalne końcówki umożliwiają czesanie podczas 
prostowania. Za bardzo wygodną obsługę urządzenia odpowiada 
jego wyjątkowo lekka konstrukcja, wyświetlacz z białym 
podświetleniem oraz długi przewód zasilający (180 cm)  
z 360-stopniowym krętlikiem, który zapobiega zwijaniu  
i plątaniu się kabla. 

OPIS
• Moc: 50 W
• 14-stopniowa regulacja temperatury (100-230°C)  

na potrzeby indywidualnej stylizacji
• Płytki z tytanową powłoką zapewniają optymalne 

rozprowadzanie ciepła 
• Przewód zasilający z osłoną dla maksymalnego 

bezpieczeństwa
• Wyświetlacz z białym podświetleniem 

100-230°C ODPOWIEDNIA 
do suchych i wilgotnych włosów

ODPOWIEDNIA 
do suchych i wilgotnych włosów
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Prostownica

SHI 5200GD
Ta wyjątkowo lekka prostownica posiada cztery ustawienia 
temperatury (170/190/210/230°C), a także płytki  
z tytanową powłoką, aby zapewnić doskonałe efekty. 

Zwilżanie włosów parą wodną zapewnia niezwykle delikatną 
pielęgnację, a przewód zasilający – niezrównaną wygodę, ponieważ 
obraca się o 360 stopni i dzięki temu mniej się zwija i plącze.  
Za bezpieczeństwo odpowiada blokada zamknięcia oraz osłona 
tekstylna na przewodzie zasilającym.

OPIS
• Moc: 50 W
• Zwilżanie włosów parą – niezwykle łagodna pielęgnacja  

i perfekcyjne efekty
• Smukła konstrukcja – idealna do prostowania włosów  

i układania loków 
• Wyjątkowo lekka konstrukcja, tylko 295 g
• Optymalne rozprowadzanie ciepła po powierzchni  

płytek –wygodniejsza obsługa
• Wyświetlacz z białym podświetleniem

170-230°C 360-STOPNIOWY KRĘTLIK TYTANOWA POWŁOKA
na płytkach
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Prostownica

SHI 4500GD
Dzięki podczerwieni oraz płytkom z tytanową powłoką prostownica 
ta zapewnia niezwykle łagodną pielęgnację, dużą wygodę  
i doskonałe efekty. 

14-stopniowa regulacja temperatury w zakresie od 100°C do 230°C wraz  
ze smukłą konstrukcją czynią ją idealnym narzędziem do prostowania włosów  
i układania loków. Jest jeszcze wygodniejsza w obsłudze dzięki wyjątkowo 
lekkiej konstrukcji (tylko 300 g) oraz wyświetlaczowi z białym podświetleniem.

OPIS
• Moc: 60 W
• Podczerwień – łagodna pielęgnacja
• Smukła konstrukcja – idealna do prostowania włosów i układania loków
• Płytki z tytanową powłoką – maksymalna wygoda i doskonałe efekty
• Wyjątkowo lekka konstrukcja, tylko 300 g
• Wygodna i bezpieczna w obsłudze dzięki przewodowi zasilającemu  

o długości 180 cm z 360-stopniowym krętlikiem 

ZWILŻANIE WŁOSÓW PARĄ

TYTANOWA POWŁOKA 
na płytkach
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Prostownica

SHI 4400GD
Aby zapewnić niezwykle delikatną 
pielęgnację, wyposażyliśmy tę 
prostownicę w podczerwień  
i 14-stopniową regulację temperatury w zakresie od 100°C  
do 230°C. Jej smukła konstrukcja czyni ją idealnym narzędziem 
do prostowania i układania włosów, które pozwala osiągnąć 
doskonałe efekty.

Jest ona ponadto niezwykle łatwa w obsłudze dzięki wyjątkowo lekkiej 
konstrukcji (tylko 250 g) i przewodowi zasilającemu o długości 180 cm 
z 360-stopniowym krętlikiem, tymczasem płytki z tytanową powłoką 
optymalnie rozprowadzają ciepło. Wyświetlacz z białym podświetleniem 
pozwala Ci w pełni kontrolować cały proces.

Prostownica

SHI 6300GD
Włosy proste, lekko falowane, a może wyraźnie 
karbowane?

Zmieniaj fryzurę co dnia dzięki trzem rodzajom wymiennych 
płytek, w które wyposażona jest ta prostownica. Cztery 
ustawienia temperatury (140/160/180/200°C) i płytki  
z tytanową powłoką pozwolą Ci osiągnąć doskonałe efekty  
w najbardziej wygodny sposób.

Prostownica

SHI 3100VT
Wybierz jedną z możliwych  
do ustawienia temperatur płytek 
(150/170/190/220/230°C), aby zrobić 
taką fryzurę, na jaką masz ochotę! 

Płytki z tytanową powłoką i wyjątkowo lekka 
konstrukcja zapewniają niezrównaną wygodę, 
natomiast przewód zasilający o długości 
180 cm z osłoną tekstylną to gwarancja 
najwyższego bezpieczeństwa. 

OPIS
• Moc: 45 W
• Podczerwień – łagodna pielęgnacja
• 14-stopniowa regulacja temperatury  

w zakresie 100-230°C
• Płytki z tytanową powłoką dla doskonałego 

efektu 

OPIS
• 4-stopniowa regulacja temperatury (140/160/180/200°C) 
• Przewód zasilający o długości 180 cm z 360-stopniowym 

krętlikiem i osłoną dla maksymalnego bezpieczeństwa
• Wyświetlacz z białym podświetleniem

OPIS
• Przewód zasilający obraca się o 360 stopni,  

dzięki czemu mniej się zwija i plącze
• Wyjątkowo lekka konstrukcja, tylko 235 g
• Wyświetlacz cyfrowy ze stylowym białym podświetleniem

AKCESORIA
• Całkowicie gładka płytka do prostowania
• Delikatnie falowana płytka do lekkiego karbowania
• Mocno falowana płytka do wyraźnego karbowania
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Prostownica

SHI 1100BK
Ta prostownica z technologią  
pasywnej jonizacji doskonale  
nadaje się do prostowania i układania włosów. 

Płytki z tytanową powłoką optymalnie rozprowadzają 
ciepło, zapewniając najwyższy komfort i pozwalając 
osiągnąć najlepsze efekty. Obsługa urządzenia 
jeszcze nigdy nie była tak wygodna, za co odpowiada 
wyjątkowo lekka konstrukcja (tylko 235 g) i długi 
przewód zasilający, który obraca się o 360 stopni 
i dzięki temu mniej się zwija i plącze. Blokada 
zamknięcia oraz osłona kabla stanowią gwarancję 
najwyższego bezpieczeństwa.

Prostownica

SHI 131BK
Zastosowana w tej prostownicy 
technologia PTC pozwala szybko 
uzyskać właściwą temperaturę,  
a dzięki połączeniu ceramiki i turmalinu 
włosy gładko przesuwają się po 
powierzchni płytek.

Co więcej, płytki prostownicy mają ruchomą, 
pływającą konstrukcję, co chroni włosy przed 
uszkodzeniami spowodowanymi zbyt dużym 
naciskiem.

Prostownica

SHI 110BK
Prostownica korzysta z zaawansowanych 
rozwiązań, takich jak technologia PTC czy 
powłoka ceramiczno-turmalinowa, które 
zapewniają szybkie nagrzewanie i łatwe 
prostowanie włosów. 

Z przewodem zasilającym, który obraca się  
o 360 stopni i dzięki temu mniej się plącze, 
układanie włosów staje się niezwykle proste.

OPIS
• Moc: 45 W
• Wyjątkowo lekka konstrukcja, tylko 235 g
• Przewód zasilający z 360-stopniowym krętlikiem, który 

zapobiega zwijaniu i plątaniu się kabla
• Przewód zasilający o długości 180 cm – najwyższa 

wygoda
• Technologia pasywnej jonizacji 

OPIS
• Wskaźnik działania LED i wyświetlacz pokazujący aktualną  

temperaturę
• Przewód zasilający z 360-stopniowym krętlikiem, który zapobiega 

skręcaniu i plątaniu się kabla
• Wbudowana blokada – wygodne przechowywanie

OPIS
• Technologia PTC – płytki szybko nagrzewają się do odpowiedniej temperatury
• Specjalnie skonstruowane pływające płytki zapobiegają uszkodzeniom włosów i zmniejszają potrzebny nacisk
• Przewód zasilający z 360-stopniowym krętlikiem, który zapobiega zwijaniu i plątaniu się kabla

17

PROSTOWNICE



CZAS NA RADOŚĆ, 
CZAS NA LOKI 
18
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ZABŁYŚNIJ

Masz proste włosy, choć chciałabyś mieć loki?  
Nie musisz robić trwałej – dzięki naszym lokówkom 
możesz zmieniać fryzurę co drugi dzień. Wystarczy,  
że wybierzesz rozmiar nowych loków, a lokówka  
i dołączone do niej szczotki zajmą się resztą. Nasze 
urządzenia mają nawet do siedmiu łatwych do wymiany 
końcówek, które dają ogromne możliwości stylizacji, 
natomiast funkcja zimnego powietrza dodatkowo utrwala 
efekt – można jej użyć podczas każdego układania loków.

Funkcja jonizacji z efektem antystatycznym wspiera zdrowie 
włosów, zapewniając łagodną pielęgnację, a jej działanie można 
wzmocnić, wybierając odpowiednią temperaturę za pomocą 
dwustopniowej regulacji.

A to wszystko nie zmniejsza wcale wygody – końcówki można 
łatwo i szybko wymieniać, natomiast przewód obraca się  
o 360 stopni, dzięki czemu nie skręca się i nie zwija. 

CUDOWNA JONIZACJA 
Koniec z plątaniem i uporczywym 
elektryzowaniem się włosów podczas 
stylizacji! Nasza funkcja jonizacji 
automatycznie usuwa oddziaływania 
elektrostatyczne, nadając włosom połysk 
i lśnienie. 

LOKÓWKI

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ  
LOKÓWKĘ SENCOR
• Funkcja jonizacji z efektem 

antystatycznym 

• 7 wymiennych końcówek  
i dwustopniowa regulacja 
temperatury – niezwykłe możliwości 
stylizacji

• Przycisk nadmuchu zimnego 
powietrza – trwalszy efekt

• Łatwo i szybko wymienialne 
końcówki z bezpiecznikiem i pętelką 
do zawieszenia

• Przewód obraca się o 360 stopni, 
dzięki czemu nie zwija się i nie plącze
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360-STOPNIOWY KRĘTLIK

TYTANOWA POWŁOKA
na płytkach

Automatyczna lokówka

SHS 0900GD
Perfekcyjne loki zawsze i wszędzie? Z automatyczną lokówką 
SHS 0900GD to nie problem. Dzięki tytanowemu wałkowi 
szybko skręca włosy, pozostawiając je gładkie i lśniące. 

11-stopniowa regulacja temperatury (w zakresie od 120 do 220°C) sprawia,  
że urządzenie dopasowuje się do każdego rodzaju włosów. Lokówka jest 
gotowa do pracy już po 45 sekundach. Można ją w bardzo dużej mierze 
dostosować do własnych potrzeb, wybierając spośród 5 prędkości obrotów 
i 10 różnych ustawień czasu (3-12 s). Zrób idealnie symetryczne loki, 
wykorzystując obustronny ruch lokówki.

OPIS
• Tytanowy wałek – szybko skręca włosy, pozostawiając  

je gładkie i lśniące 
• 11-stopniowa regulacja temperatury (120-220°C)  

dla różnych rodzajów włosów
• Wyświetlacz cyfrowy z białym podświetleniem
• Wyjątkowo wydajna grzałka – szybkie nagrzewanie w ciągu 45 s 
• 5 szybkości obrotów, 10 ustawień czasu (3-12 s)
• Skręcanie w dwóch kierunkach 
• Przewód o długości 2 m – większa mobilność
• Sprytna, nienagrzewająca się konstrukcja – chroni palce
• Innowacyjna konstrukcja zapobiega plątaniu 
• Etui podróżne – większa wygoda i łatwiejszy transport

20
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OBROTY W DWÓCH 
KIERUNKACH 

dla symetrycznej fryzury

FUNKCJA ZIMNEGO 
POWIETRZA

dla utrwalenia efektu

OBROTOWY PRZEWÓD 360°

Lokówka na gorące powietrze

SHS 0910GD 
Za pomocą tej lokówki na gorące powietrze szybko  
i łatwo zrobisz perfekcyjne fale. 

Lokówka automatycznie obraca się w lewo i prawo, tworząc 
idealnie symetryczną fryzurę. Dokładną pielęgnację zapewnia 
technologia Keratin Care oraz wyjątkowo miękka szczotka z 
włosiem wzorowanym na włosiu dzika. Możesz sama wybrać 
jedną z dwóch temperatur i szybkości.

OPIS
• Automatyczne obroty w lewo i prawo –  

symetryczna fryzura
• Pielęgnacja włosów dzięki technologii Keratin Care+  

i wyjątkowo miękkiej szczotce BoarBristles 
• Dwie szybkości pracy i dwa ustawienia temperatury
• Wygodna pętelka do zawieszenia i przewód obracający  

się o 360 stopni
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OPIS
• Wyjątkowo gładka keratynowa powierzchnia ceramiczna 

– skuteczna i delikatna dla włosów
• Indywidualna stylizacja dzięki 5 dostępnym ustawieniom 

temperatury
• Duża średnica wałka (33 mm) – łatwiejsze układanie 

włosów
• Szybkie nagrzewanie – tylko 60 s
• Wbudowana rozkładana nóżka – łatwe przechowywanie
• Przewód zasilający z 360-stopniowym krętlikiem  

na końcu – nie zwija się i nie plącze

Lokówka 

SHS 0920BK
Perfekcyjnie ułożone włosy są w zasięgu  
ręki dzięki tej szerokiej lokówce. 

Szczypce o wyjątkowo dużej średnicy (33 mm) 
oraz niezwykle gładka keratynowa powierzchnia 
ceramiczna zapewniają precyzję i są delikatne dla 
włosów. 5-stopniowa regulacja temperatury pozwoli 
Ci dopasować lokówkę do potrzeb. Dużą wygodę 
zapewnia wbudowana rozkładana nóżka oraz krętlik, 
dzięki któremu przewód zasilający nie zwija się i nie 
plącze.

Lokówka

SHS 8603BK
Jeśli natura nie obdarzyła Cię lokami, użyj 
lokówki SHS 8603BK i sama skręć sobie 
włosy. Wyjątkowo gładka powłoka ceramiczna 
DeepBlack zapewni stylowe loki. 

Lokówka jest gotowa do pracy już po 60 sekundach, 
więc nie będziesz długo czekać na zjawiskowe fale. 
Urządzenie ma też wiele użytecznych rozwiązań, 
takich jak rozkładana nóżka i przewód zasilający  
z 360-stopniowym krętlikiem, zapobiegającym 
zwijaniu i plątaniu się kabla.

OPIS
• Wyjątkowo gładka powłoka ceramiczna 

DeepBlack
• Wskaźnik zasilania LED
• Średnica wałka 19 cm
• Wbudowana rozkładana nóżka
• Szybkie nagrzewanie w ciągu 60 s
• Przewód zasilający obraca się o 360 stopni, dzięki 

czemu nie zwija się i nie plącze 
• Moc 38 W
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ŁATWA OBSŁUGA
dzięki wskaźnikom LED

ODŻYWIA WŁOSY
KeratinCare+

360-STOPNIOWY KRĘTLIK
przewodu zasilającego

OPIS
• Wyjątkowo gładka keratynowa powierzchnia  

ceramiczna – skuteczna i delikatna stylizacja
• Zróżnicowanie dzięki 5 dostępnym ustawieniom 

temperatury 
• Wskaźnik zasilania LED
• Stożkowy kształt, średnica wałka 13-25 mm
• Wbudowana rozkładana nóżka
• Szybkie nagrzewanie w ciągu 60 s
• Przewód zasilający z 360-stopniowym krętlikiem  

na końcu – nie zwija się i nie plącze

Lokówka do włosów

SHS 0850BK 
Ta lokówka ma wyjątkowy stożkowy 
kształt, który pozwoli Ci zrobić doskonale 
naturalne fale. 

Podczas stylizacji możesz wybrać w zależności 
od potrzeb jedno z pięciu dostępnych ustawień 
temperatury. Docenisz także krótki czas 
nagrzewania – lokówka jest gotowa do pracy już 
po 60 sekundach. Wbudowana rozkładana nóżka 
i 360-stopniowy krętlik oznaczają dużą wygodę, 
ponieważ przewód zasilający nie powinien się plątać.
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Lokówka na gorące powietrze

SHS 7551VT

OPIS
• 7 wymiennych akcesoriów, 2 ustawienia 

temperatury i przycisk nadmuchu zimnego 
powietrza – nieograniczone możliwości stylizacji

• Funkcja jonizacji z efektem antystatycznym –  
chroni włosy

• Przewód zasilający z 360-stopniowym  
krętlikiem – nie zwija się i nie plącze

• Łatwo i szybko wymienialne końcówki  
z bezpiecznikiem i pętelką do zawieszenia

• Bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu
• Moc 1000 W

AKCESORIA
• Wałek do kręcenia włosów  

(średnica 18 mm, długość robocza 115 mm)
• Okrągła szczotka  

(średnica 20 mm, długość robocza 95 mm)
• Szczotka jednostronna  

(średnica 39 mm, długość robocza 90 mm)
• Okrągła szczotka z wysuwanymi ząbkami
• Duża okrągła szczotka
• Szczotka do prostowania włosów
• Koncentrator przepływu powietrza

SHS 7551VT SHS 7551RD

Za pomocą tej lokówki na gorące powietrze zrobisz sobie fale, o jakich marzysz. 
Dwa możliwe ustawienia temperatury i siedem wymiennych akcesoriów  
(wałek do kręcenia włosów, okrągła szczotka, szczotka jednostronna, okrągła 
szczotka z wysuwanymi ząbkami, duża okrągła szczotka, szczotka do prostowania 
włosów i koncentrator przepływu powietrza) dają mnóstwo możliwości stylizacji.

Końcówki łatwo się wymienia, a przewód zasilający obraca się o 360 stopni, dzięki czemu  
nie zwija się i nie plącze. Funkcja jonizacji chroni włosy i ma działanie antystatyczne.
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Lokówka na gorące powietrze

SHS 3000BK 
Ta lokówka na gorące powietrze łączy wiele 
doskonałych funkcji w niewielkim formacie.  
Dwa możliwe ustawienia temperatury i szybkości 
umożliwiają tworzenie świetnych fryzur, natomiast 
izolowana termicznie końcówka zapewnia 
bezpieczną obsługę. 

Okrągłą szczotkę (19 mm średnicy, opcja obracania z blokadą) 
można łatwo odczepić, aby usprawnić czyszczenie,  
a przewód zasilający ma 360-stopniowy krętlik, dzięki czemu 
rzadziej się zwija i plącze. To wszystko czyni SHS 3000 
prawdziwą gratką.

OPIS
• Izolowana termicznie końcówka – bezpieczna obsługa  

i skręcanie pasm włosów
• Możliwość odczepienia szczotki – łatwe czyszczenie
• Pętelka do zawieszenia
• Przewód zasilający z 360-stopniowym krętlikiem  

na końcu – rzadziej się zwija się i plącze
• Bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu
• Moc znamionowa 400 W

Lokówka na gorące powietrze

SHS 8401BK 
Dwa możliwe ustawienia temperatury, przycisk nadmuchu 
zimnego powietrza i pięć różnych akcesoriów. Takie połączenie 
to gwarancja doskonale ułożonych włosów. 

Końcówki są łatwe do wymiany, ale zarazem bezpieczne – urządzenie ma 
wbudowaną blokadę bezpieczeństwa. Twoje włosy będą niezwykle gładkie 
dzięki funkcji jonizacji, która niweluje oddziaływania elektrostatyczne. Dużą 
wygodę zapewnia pętelka do zawieszenia i obrotowa końcówka, dzięki 
której przewód zasilający nie zwija się i nie skręca.

OPIS
• Dwa możliwe ustawienia temperatury i przycisk nadmuchu zimnego powietrza
• Technologia keratynowa i jonizacja z efektem antystatycznym
• 5 wymiennych akcesoriów z wbudowaną blokadą bezpieczeństwa
• Wałek do kręcenia włosów (średnica 18 mm, długość robocza 115 mm)
• Okrągła szczotka (średnica 20 mm, długość robocza 95 mm)
• Szczotka jednostronna (średnica 39 mm, długość robocza 90 mm)
• Okrągła szczotka z wysuwanymi ząbkami  

(średnica 28 mm, długość robocza 100 mm)
• Duża okrągła szczotka (średnica 31 mm, długość robocza 110 mm)
• Pętelka do zawieszenia – łatwe przechowywanie
• Przewód zasilający z 360-stopniowym krętlikiem na końcu – nie zwija  

się i nie plącze

Lusterko kosmetyczne

SMM 3090
Specjalne lusterko kosmetyczne, zaprojektowane na potrzeby higieny osobistej dla 
mężczyzn, kobiet i nastolatków. Przyjrzyj się bardzo dokładnie swojej fryzurze lub cerze.

OPIS
• 18 cm średnicy i dwustronna konstrukcja
• Jedna strona daje standardowe odbicie, a druga pięciokrotne powiększenie, dzięki 

czemu możesz zadbać o najdrobniejszy szczegół
• Podświetlenie LED
• Oszczędne działanie (maks. zużycie 5 W)
• Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej
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UKŁADAJ 
WŁOSY  I DBAJ O NIE 
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DOMOWY SALON 
FRYZJERSKI

Wszyscy marzymy o zdrowych, lśniących, doskonale ułożonych 
włosach – dzięki suszarkom SENCOR możesz właśnie takie 
mieć. Za łagodną pielęgnację odpowiadają choćby trzy ustawienia 
temperatury i dwie szybkości pracy, które umożliwiają bardzo 
szybkie lub bardzo równomierne suszenie. Aby Twoja fryzura 
była naprawdę zjawiskowa, wyposażyliśmy nasze suszarki w 
efekt jonizacji, który zamyka łuski włosów, co chroni je przed 
nadmiernym wysuszeniem i łamliwością. Jeśli zależy Ci na 
objętości, zastąp dyszę powietrzną dyfuzorem, który z łatwością 
zapewni pożądany efekt. Gdy ułożysz już fryzurę, wciśnij przycisk 
nadmuchu zimnego powietrza, żeby ją utrwalić. Voilà!

Praktyczne aspekty również Cię zadowolą. Dzięki pętelce do zawieszenia 
nasze nowoczesne suszarki łatwo się przechowuje. Długi przewód 
zasilający daje dużą swobodę, a gumowa osłona pozwala zachować blask. 
Nasze urządzenia są też pokryte specjalną powłoką antybakteryjną. Bardzo 
łatwo utrzymać je w czystości, ponieważ tylna kratka nadaje się do mycia.  
Na wakacjach lub w delegacji Twoje włosy będą wyglądały świetnie dzięki 
podróżnym suszarkom ze składaną rączką, które zmieszczą się do każdego 
bagażu.

UKŁADAJ WŁOSY, JAK CHCESZ 
Stylowa fryzura podkreśli Twoją urodę, a suszarki 
SENCOR pomogą Ci to osiągnąć. Korzystaj  
z różnych końcówek oraz poziomów temperatury  
i szybkości pracy, aby ułożyć dokładnie taką  
fryzurę, na jaką masz ochotę.

SUSZARKI  
DO WŁOSÓW

DLACZEGO 
WARTO WYBRAĆ 
SUSZARKĘ SENCOR
• Wyjątkowo lekka konstrukcja – 

obsługa bez wysiłku

• Różne ustawienia temperatury 
i szybkości pracy pomogą 
właściwie ułożyć włosy

• Dyfuzor nada włosom objętości

• Doskonały chwyt i powłoka 
antybakteryjna

• Funkcja jonizacji dla zdrowych, 
lśniących włosów
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AKCESORIA 
• 2 wąskie koncentratory (do suszenia i układania włosów)
• Dyfuzor do zwiększania objętości

Suszarka do włosów

SHD 8275BK
Potrzebujesz suszarki, która delikatnie pielęgnuje 
 włosy i jest tak wytrzymała, że posłuży Ci przez długi czas? 

Jeśli odpowiedź brzmi tak, wybierz SHD 8275BK. Silnik AC gwarantuje 
bezproblemowe działanie, a technologia KeratinCare+ i funkcja jonizacji 
wspierają zdrowie włosów. Dzięki praktycznym akcesoriom suszarka jest 
wprost niezastąpiona na co dzień.

OPIS
• Trwały silnik AC
• Technologia KeratinCare+ wspiera zdrowie włosów
• Funkcja jonizacji zmniejsza elektryzowanie się włosów

Suszarka do włosów

SHD 8200GD
Prawdziwa funkcja jonizacji wytwarza miliony 
jonów ujemnych, dzięki czemu włosy się 
nie plączą, są gładsze i mają więcej blasku. 
Funkcja ta przyspiesza też suszenie  
i zmniejsza elektryzowanie się włosów, dzięki 
czemu są one piękne i zdrowe. 

Suszarka SHD 8200GD posiada trzy ustawienia temperatury – najniższa doskonale nadaje się 
do delikatnego suszenia i pozostawia włosy dobrze nawilżone. Jeżeli się spieszysz,  
użyj wyższego z dwóch poziomów szybkości pracy, aby skrócić suszenie o 33%. 

OPIS
• Prawdziwa funkcja jonizacji uwalnia miliony jonów 

ujemnych – gładsze i zdrowsze włosy, mniej 
elektryzowania się i uszkodzeń włosów

• Olejek arganowy i ochrona keratynowa
• Poręczny rozmiar z profesjonalnym silnikiem AC  

i rączką o ergonomicznym kształcie
• 3 poziomy temperatury i 2 szybkości pracy 
• Funkcja zimnego nawiewu – doskonale utrwala fryzurę
• Wyjmowana kratka z tyłu – łatwiejsze czyszczenie
• Falista spirala grzejna – stała temperatura zapobiega 

uszkodzeniom włosów

AKCESORIA 
• 2 wąskie koncentratory (do suszenia i układania włosów)
• Dyfuzor do zwiększania objętości
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Suszarka do włosów

SHD 8100GD
Prawdziwa funkcja jonizacji, olejek arganowy  
i keratyna łączą swoje siły w suszarce SHD 8100GD, 
aby chronić Twoje włosy i nadać im bardziej 
jedwabisty wygląd oraz miękkość. 

Ta poręczna suszarka do włosów jest wyposażona w profesjonalny 
silnik AC z trzema poziomami temperatury i dwoma szybkościami 
pracy, dzięki czemu może suszyć włosy bardzo delikatnie lub 
bardzo szybko (o 30% krócej). Zimny nawiew na koniec skutecznie 
utrwala fryzurę. 

OPIS
• Prawdziwa funkcja jonizacji uwalnia miliony jonów ujemnych 

– gładsze i zdrowsze włosy, mniej elektryzowania się  
i uszkodzeń włosów

• Olejek arganowy i ochrona keratynowa
• Poręczny rozmiar z profesjonalnym silnikiem AC i rączką  

o ergonomicznym kształcie
• 3 poziomy temperatury i 2 szybkości pracy 
• Funkcja zimnego nawiewu – doskonale utrwala fryzurę
• Wyjmowana kratka z tyłu – łatwiejsze czyszczenie
• Falista spirala grzejna – stała temperatura zapobiega 

uszkodzeniom włosów

PĘTELKA DO ZAWIESZENIA 
Profesjonalna długość kabla

OLEJEK ARGANOWY I KERATYNA 
Chroni włosy

ZIMNY NAWIEW
poręczny rozmiar

AKCESORIA 
• Wąski koncentrator
• Dyfuzor do zwiększania objętości
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Suszarka do włosów

SHD 6700VT

Dysza powietrzna i dyfuzor – dwie końcówki niezbędne  
do stworzenia imponującej fryzury. Dzięki mocy 2000 W,  
trzem ustawieniom temperatury i dwóm szybkościom pracy  
suszarka pozwoli Ci z łatwością osiągnąć pożądany efekt. 

Wyjątkowo lekka konstrukcja i przewód zasilający o długości 2,6 metra zapewniający 
wygodę użytkowania, dodatkowo rączka pokryta gumą zabezpiecza przed 
wyślizgnięciem suszarki z dłoni. Bezpiecznik termiczny chroni silnik przed  
przegrzaniem, tymczasem gumowe osłony boczne zapobiegają zadrapaniom.

OPIS
• Moc 2000 W  
• Wyjątkowo lekka konstrukcja i przewód o długości 2,6 m – niebywała wygoda
• Niezwykłe efekty dzięki 3 ustawieniom temperatury i 2 szybkościom pracy 
• Dysza powietrzna, dyfuzor i przycisk nadmuchu zimnego powietrza – pomogą  

Ci zrobić każdą fryzurę
• Zdejmowana osłona tylnego filtra – łatwiejsze czyszczenie 
• Bezpiecznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem  
• Pętelka do zawieszenia i guma na tylnej części rączki – bezpieczne  

przechowywanie i trzymanie

ZDEJMOWANA 
osłona tylnego filtra

TRZY USTAWIENIA 
TEMPERATURY 

i dwie szybkości pracy

SHD 6700VT SHD 6701RD

AKCESORIA 
• Wąski koncentrator
• Dyfuzor do zwiększania 

objętości  

30

PIELĘGNACJA WŁOSÓW



Suszarka do włosów

SHD 6600WH

OPIS
• Moc 2000 W 
• Wyjątkowo lekka konstrukcja i guma na tylnej części rączki – komfortowe użytkowanie
• 3 możliwe ustawienia temperatury i 2 szybkości pracy zapewniają niezrównane efekty 
• Dysza powietrzna i przycisk nadmuchu zimnego powietrza – dokładne układanie włosów na długi czas
• Zdejmowana osłona tylnego filtra – łatwiejsze czyszczenie
• Gumowe osłony boczne chronią suszarkę przed zadrapaniami, gdy nie jest używana
• Bezpiecznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem
• Długość przewodu zasilającego: 2,6 m

SHD 6600RD SHD 6600VT SHD 6600WH

Ogromna moc 2000 W, 3 możliwe ustawienia temperatury  
i 2 szybkości pracy to wszystko, czego Ci trzeba do stworzenia 
efektownej fryzury. Dysza powietrzna pozwala na dokładne układanie 
włosów na długi czas dzięki funkcji zimnego powietrza. Ta suszarka ma 
nieograniczone możliwości: dzięki wyjątkowo lekkiej konstrukcji ręka nie  
męczy się od jej trzymania, a przewód zasilający o długości 2,6 metra  
daje potrzebną swobodę ruchu.

Pomyśleliśmy także o praktycznych aspektach: guma na tylnej części rączki zapewnia dobry chwyt, 
zdejmowana osłona tylnego filtra usprawnia czyszczenie, pętelka do zawieszenia pozwala na łatwe 
przechowywanie, a gumowe osłony boczne chronią przed zadrapaniami. Aby zapewnić niebywałą 
wytrzymałość, wyposażyliśmy suszarkę w bezpiecznik termiczny, który chroni silnik przed przegrzaniem.
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Suszarka do włosów

SHD 6505VT

OPIS
• Moc 1400 W 
• 2 poziomy mocy
• Dysza powietrzna dla wygładzenia i dyfuzor dla dodania objętości
• Przycisk COOL – utrwala fryzurę
• Pętelka do zawieszenia i gumowa osłona dla wygody

Chcesz rozpieścić swoje włosy delikatnym 
suszeniem, a może akurat się spieszysz  
i musisz wysuszyć je szybko? Zależy Ci  
na eleganckich prostych włosach albo 
większej objętości? Ta suszarka pozwoli  
Ci zrobić wszystko, na co masz ochotę. 

Dysza powietrzna sprawia, że włosy wyglądają 
gładko, a dyfuzor dodaje im objętości. Dwa poziomy 
mocy zapewniają delikatne lub szybkie suszenie,  
a przycisk COOL utrwala gotową fryzurę. Pętelka  
do zawieszenia i gumowa osłona zwiększają wygodę 
korzystania z suszarki.

SHD 6504WH SHD 6505VT

Suszarka do włosów

SHD 6800RG

OPIS
• Profesjonalny silnik AC o mocy 2300 W
• 3 poziomy temperatury i 2 szybkości pracy – 

odpowiednie suszenie każdego rodzaju włosów
• Funkcja zimnego nawiewu dla utrwalenia fryzury
• Funkcja jonizacji – zdrowe, lśniące włosy, szybkie 

suszenie i mniej elektryzowania się włosów 
• Rączka o ergonomicznym kształcie dla lewo-  

i praworęcznych
• Wyjmowana kratka z tyłu – łatwiejsze czyszczenie
• Falista spirala grzejna – stała temperatura 
• Pętelka do zawieszenia
• Bezpiecznik termiczny – ochrona przed przegrzaniem

Chroń i upiększaj włosy, tworząc  
zjawiskowe fryzury za pomocą suszarki SHD 6800RG. 

Olejek arganowy, keratyna i funkcja jonizacji pomogą Ci dbać o włosy, które będą 
delikatnie, ale dokładnie wysuszone. Jonizacja dodaje też włosom blasku, zapobiega 
uszkodzeniom włosów i sprawia, że łatwiej się je czesze. Rączka o ergonomicznym 
kształcie jest dostosowana do potrzeb osób lewo- i praworęcznych, więc każdy może  
z łatwością używać tej suszarki.

AKCESORIA 
• Wąski koncentrator
• Dyfuzor do zwiększania objętości  
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Suszarka do włosów

SHD 108VT

OPIS
• Moc 2200 W
• Funkcja jonizacji chroni włosy przed nadmiernym 

wysuszeniem i łamliwością 
• 2 szybkości (łagodny i silny strumień powietrza)  

oraz 3 poziomy temperatury (niski, średni i wysoki)
• Przycisk nadmuchu zimnego powietrza – szybkie 

utrwalenie fryzury
• Otwory wentylacyjne w kształcie plastrów miodu  

dla lepszego przepływu powietrza

Dbaj o włosy na najwyższym poziomie, 
korzystając z jonizacji – funkcja ta uwalnia 
jony ujemne, które zamykają łuski włosów,  
co chroni je przed nadmiernym wysuszeniem  
i łamliwością. 

Suszarka daje mnóstwo możliwości układania włosów dzięki 2 szybkościom (łagodny 
i silny strumień powietrza) i 3 poziomom temperatury (niski, średni i wysoki). Przycisk 
nadmuchu zimnego powietrza pozwala na szybkie utrwalenie i uformowanie fryzury. 
Niezwykła falista spirala grzejna oraz otwory wentylacyjne w kształcie plastrów miodu 
dla lepszego przepływu powietrza czynią tę suszarkę naprawdę wyjątkową. 

Suszarka do włosów

SHD 0045BK

OPIS
• Trwały silnik DC o mocy 1600 W 
• 3 poziomy temperatury (niski, średni i wysoki)  

oraz 2 szybkości (łagodna i silna) 
• Niesamowita fryzura w podróży dzięki składanej rączce
• Funkcja zimnego nawiewu dla utrwalenia fryzury 
• Wyjmowana kratka z tyłu – łatwiejsze czyszczenie 
• Pętelka do zawieszenia 
• Bezpiecznik termiczny – ochrona przed przegrzaniem

Ta podróżna suszarka do włosów jest 
niezawodna i kompaktowa, więc świetnie 
nadaje się na wycieczki. Dzięki składanej 
rączce można ją łatwo zabrać na wakacje  
lub delegację.

Suszarka posiada trwały silnik DC (o mocy 1600 W), 
który zasila trzy poziomy temperatury (niski, średni  
i wysoki) oraz dwie prędkości (łagodny i silny strumień 
powietrza). Wyjmowana kratka z tyłu, pętelka do 
zawieszenia i przewód zasilający o długości 1,8 metra 
sprawią, że układanie włosów będzie naprawdę 
przyjemne.

AKCESORIA 
• Dysza powietrzna
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Podróżna suszarka do włosów

SHD 7200GD
Suszarka SHD 7200GD może pracować 
w trzech różnych temperaturach i dwóch 
szybkościach – to doskonały wybór dla 
każdego, komu zależy na zdrowych  
i pięknych włosach. 

Funkcja jonizacji sprawi, że Twoje włosy będą gładkie 
i lśniące, a mniejsze elektryzowanie się włosów ułatwi 
czesanie. Dwie wymienne końcówki, wąski koncentrator 
i dyfuzor do zwiększania objętości, pozwolą Ci ułożyć 
dowolną fryzurę.

OPIS
• Trwały silnik DC o mocy 2000 W
• Trzy poziomy temperatury i dwie szybkości pracy
• Funkcja jonizacji – zdrowe i piękne włosy
• Falista spirala grzejna – stała temperatura
• Niesamowita fryzura w podróży dzięki składanej rączce
• Funkcja zimnego nawiewu dla utrwalenia fryzury
• Wąski koncentrator i dyfuzor do zwiększania objętości

AKCESORIA 
• Wąski koncentrator
• Dyfuzor do zwiększania  

objętości

OPIS
• Trwały silnik DC o mocy 2000 W
• Trzy poziomy temperatury i dwie szybkości pracy 
• Funkcja jonizacji – zdrowe i piękne włosy
• Falista spirala grzejna – stała temperatura
• Funkcja zimnego nawiewu dla utrwalenia fryzury
• Rączka o ergonomicznym kształcie
• Pętelka do zawieszenia

AKCESORIA
• Wąski koncentrator

Podróżna suszarka do włosów

SHD 7100BK
Dzięki funkcji jonizacji włosy suszone suszarką  
SHD 7100BK plączą się i są bardziej jedwabiste  
i lśniące niż kiedykolwiek przedtem. Jony zmniejszają  
też oddziaływania elektrostatyczne, co ułatwia czesanie,  
a ponadto umożliwiają szybsze suszenie bez  
uszkodzeń włosów. 

Suszarka jest niezawodna za sprawą trwałego silnika DC,  
który zasila 3 poziomy temperatury i 2 prędkości.  
Wygoda i bezpieczeństwo mają znaczenie.
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AKCESORIA
• Wąski koncentrator

Podróżna suszarka do włosów

SHD 64O0B

OPIS
• Składana rączka i silnik DC 
• 2 poziomy mocy (łagodny strumień powietrza  

i niska temperatura; mocny strumień powietrza  
i wysoka temperatura)

• Koncentrator przepływu powietrza i przycisk  
zimnego nawiewu – doskonałe efekty

• Gumowe osłony boczne chronią przed  
zadrapaniami 

• Pętelka do zawieszenia – łatwe przechowywanie
• Silnik DC o mocy 850 W

SHD 6440V SHD 6400B

Łagodny strumień powietrza o niskiej 
temperaturze, a może mocny strumień powietrza 
o wysokiej temperaturze? 

Wybierz tę opcję, której wymaga Twoja fryzura, a potem 
utrwal efekty, uruchamiając zimny nawiew. Gumowe osłony 
boczne chronią suszarkę przed zadrapaniami,  
a silnik DC o mocy 850 W zapewnia  
niezwykłą wytrzymałość.
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MASZYNKI 
DO WŁOSÓW  
I GOLARKI 

Strzyżenie w domu jak u fryzjera? Z najnowszymi 
maszynkami do strzyżenia i golarkami elektrycznymi 
SENCOR staje się to możliwe! Dzięki połączeniu precyzji 
z delikatnością nasze urządzenia zapewniają doskonałe 
rezultaty zawsze, gdy ich potrzebujesz. Zastanów się, 
jak chciałbyś wyglądać, a potem użyj naszej maszynki, 
aby zrobić wrażenie na wszystkich wokół.

3636



3737



PRZEKSZTAŁĆ 
ŁAZIENKĘ W 
SALON 

FRYZJERSKI
38
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WSZECHSTRONNE

Niezależnie od tego, czy chcesz zupełnie zmienić fryzurę czy 
tylko szybko przystrzyc brodę, maszynki SENCOR pomogą 
Ci to zrobić szybko i sprawnie. Wybieraj spośród szeregu 
wymiennych nasadek grzebieniowych lub przycinaj włosy 
bez nasadki, aby uzyskać dokładnie taką fryzurę, na jaką 
masz ochotę. Profesjonalne tytanowe ostrza są niezwykle 
precyzyjne, a ergonomiczna rączka dobrze leży w dłoni.

Co więcej, wielofunkcyjne zestawy zawierają końcówki do przycinania 
włosów w nosie i na ciele, przycinania brody, konturowania  
i precyzyjnego wyrównywania.

Wewnątrz maszynki kryje się wyjątkowo cichy, profesjonalny,  
szybki silnik. Nasze urządzenia szybko się ładują – niektóre  
są w pełni naładowane już po dwóch godzinach, co pozwala  
na 120 minut strzyżenia bez plączącego się kabla.

ZAWSZE W MODZIE 
Modne męskie fryzury co jakiś czas się 
zmieniają, ale maszynki SENCOR zawsze 
zapewniają doskonałe rezultaty. Nic dziwnego 
– liczne nasadki dają Ci pełną swobodę 
strzyżenia i golenia.

MASZYNKI  
DO WŁOSÓW

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ MASZYNKĘ 
DO WŁOSÓW SENCOR
• Liczne nasadki dają nieograniczone 

możliwości strzyżenia włosów i golenia

• Graficzny wskaźnik długości strzyżenia 
– pełna kontrola

• Szybkie ładowanie i długi czas pracy 
na baterii

• Profesjonalna jakość ostrzy i cichy, 
szybki silnik

• Ergonomiczna rączka dobrze leży 
w dłoni, tryb bezprzewodowy daje 
swobodę ruchu
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Dzięki maszynce SHP 8900BK możesz sobie  
zrobić stylową fryzurę i dobrze przystrzyc brodę,  
nie wychodząc z domu. 

Cichy, szybki silnik daje pewność, że każde strzyżenie będzie 
dokładne, a technologia Direct Drive umożliwia korzystanie  
z maszynki podczas ładowania, dzięki czemu możesz przycinać 
włosy, kiedy tylko chcesz. Wybierz jedną z 25 długości strzyżenia, 
korzystając lub nie korzystając z nasadek.

OPIS
• Cichy, szybki silnik dla doskonałego efektu
• Technologia Direct Drive – swoboda strzyżenia i ładowania
• Ostrza z tytanową powłoką
• Strzyżenie bez nasadki 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 mm
• 4 wymienne nasadki grzebieniowe 3 / 6 / 9 / 12 mm
• 25 długości strzyżenia do wyboru
• Ergonomiczna rączka – pewny chwyt
• Do 3 godzin pracy na baterii
• Dwie prędkości: tryb klasyczny i turbo
• Wyświetlacz LED z informacją o stanie baterii

AKCESORIA
Szczoteczka do czyszczenia, olej 
do zespołu tnącego, 4 nasadki 
grzebieniowe (3 / 6 / 9 / 12 mm), 
ładowarka

Maszynka do włosów

SHP 8900BK 
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Ta nowoczesna maszynka z łatwością poradzi  
sobie z przycinaniem brody i włosów w nosie dzięki  
8 końcówkom (3-25 mm) i ostrzu o szerokości  
46 mm. Etui podróżne z twardego plastiku przyda się,  
gdy maszynka będzie potrzebna poza domem. 

Szybkie ładowanie trwa tylko 2 godziny, zapewniając do 1 godziny 
pracy na baterii. Dzięki technologii Direct Drive można używać 
maszynki podłączonej do gniazdka – albo zaraz po podłączeniu,  
lub w trakcie ładowania. 

OPIS
• Szybkie ładowanie – w pełni naładowana bateria zaledwie  

po 2 godzinach 
• 8 wymiennych nasadek do regulacji długości strzyżenia  

(3 / 6 / 9,5 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm) i możliwość  
strzyżenia bez nasadki grzebieniowej 

• Profesjonalne tytanowe ostrza (o średnicy 46 mm) 
• Wyjątkowo cichy, profesjonalny, szybki silnik
• 2 godziny pracy na baterii 
• Ergonomiczny, chromowany uchwyt – nie ślizga się 
• Graficzny wskaźnik długości strzyżenia 
• Wskaźnik ładowania LED i wbudowany akumulator  

litowo-jonowy 2200 mAh
• Plastikowe etui podróżne – łatwe przenoszenie i przechowywanie

AKCESORIA
Szczoteczka do czyszczenia, olej, grzebień, nasadki do regulacji 
długości strzyżenia 3 mm / 6 mm; 9,5 mm / 13 mm / 16 mm /  
19 mm / 22 mm / 25 mm, ładowarka, etui podróżne

Maszynka do włosów

SHP 8400BK 
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Profesjonalny wielofunkcyjny zestaw z 12 wymiennymi końcówkami  
do strzyżenia i przycinania włosów, brody oraz włosów w nosie.

Dzięki nasadkom o różnej długości maszynką można przycinać włosy w zakresie 3-12 mm  
i brodę w zakresie 4-8 mm, a także konturować i wyrównywać.  
Pełne ładowanie trwa zaledwie 2 godziny, a wbudowany  
akumulator litowo-jonowy 600 mAh zapewnia  
60 minut pracy.

OPIS
• 12 wymiennych końcówek 
• Wyjątkowo cichy, profesjonalny, szybki silnik 
• Szybkie ładowanie – w pełni naładowana bateria zaledwie 

po 2 godzinach 
• Profesjonalne tytanowe ostrza (o średnicy 9 / 30 / 39 mm) 
• Czas pracy do 60 minut 
• Technologia Direct Drive 
• Ergonomiczny, chromowany uchwyt – ręka się nie ślizga 
• Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej 
• Graficzny wskaźnik długości strzyżenia 
• Wskaźnik ładowania LED

Maszynka do włosów

SHP 7411BK
Ten wielofunkcyjny zestaw z 12 końcówkami pozwoli Ci zadbać o całe ciało: 
usuwać włosy z nosa oraz innych miejsc, przycinać brodę, konturować  
i wyrównywać, a także strzyc włosy do długości 3-12 mm. 

Urządzenie może być zasilane za pomocą kabla lub baterii. Jest ładowane przez złącze USB, 
dzięki czemu można z niego korzystać na całym świecie. Czas pracy na akumulatorze litowo-
jonowym 600 mAh wynosi 2 godziny, a pełne ładowanie baterii również trwa 2 godziny.

OPIS
• 12 wymiennych końcówek
• Ładowanie przez złącze Micro USB 
• Wyjątkowo cichy, profesjonalny, szybki silnik
• Szybkie ładowanie – w pełni naładowana bateria 

zaledwie po 2 godzinach
• Źródło zasilania: przewód/akumulator
• Ergonomiczny uchwyt – ręka się nie ślizga
• Czas pracy na baterii 2 godziny
• Tytanowe ostrza (o szerokości 6 / 26 / 34 mm)
• Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej
• Graficzny wskaźnik długości przycinania
• Wskaźnik ładowania LED

AKCESORIA
Praktyczny stojak, grzebień, trymer do włosów w nosie, golarka 
do ciała, golarka do twarzy, designerski trymer, standardowa 
końcówka do strzyżenia, duża końcówka do strzyżenia, 
końcówka do strzyżenia 3 mm / 6 mm / 9 mm / 12 mm, nasadka 
do regulacji długości zarostu, końcówka do regulacji długości 
włosów na ciele, olej

AKCESORIA
Praktyczny stojak do ładowania, końcówka do usuwania włosów  
z nosa, końcówka do przycinania brody, końcówka do konturowania, 
standardowa nasadka do strzyżenia włosów, duża nasadka do 
strzyżenia włosów, nasadka do strzyżenia włosów 3 mm / 6 mm /  
9 mm / 12 mm, nasadka do strzyżenia brody 4 mm, 6 mm, 8 mm, 
olej, szczoteczka do czyszczenia, plastikowe etui podróżne  
do łatwego przenoszenia i przechowywania

Maszynka do włosów

SHP 8305BK 
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Maszynka do włosów

SHP 7201SL
Użyj tej maszynki z 7 końcówkami do strzyżenia włosów, a także dokładnego 
przycinania włosów w nosie i brody, aby wyglądać bosko. 

Urządzenie działa do 45 minut i jest zasilane akumulatorem, który ładuje się przez 8 godzin.  
O dużej trwałości maszynki świadczy fakt, że spełnia wymagania klasy pyłoszczelności  
i wodoszczelności IPX5. Pojemność akumulatora Ni-MH wynosi 2x 600 mAh.

OPIS
• 7 wymiennych końcówek
• Tytanowe ostrza
• W pełni naładowana bateria po 8 godzinach
• Szybki silnik
• Źródło zasilania: przewód/akumulator
• Ergonomiczny uchwyt – ręka się nie ślizga
• Czas pracy na baterii 45 minut
• Szerokość ostrza 41 / 32 / 20 mm
• Możliwość strzyżenia bez nasadki 

grzebieniowej
• Graficzny wskaźnik długości przycinania
• Wskaźnik ładowania LED

AKCESORIA
Praktyczny stojak, trymer do włosów w nosie, 
golarka do twarzy, standardowa końcówka 
do strzyżenia, designerska końcówka do 
strzyżenia, duża końcówka do strzyżenia, 
nasadka do regulacji długości zarostu, nasadka 
do regulacji długości włosów na ciele

Maszynka do włosów

SHP 6201RD
Odkryj radość ze strzyżenia dzięki tej wielofunkcyjnej maszynce zasilanej 
szybkim silnikiem i wyposażonej w sześć wymiennych końcówek oraz 
tytanowe ostrza, aby zapewnić najwyższą jakość strzyżenia i przycinania 
zarostu oraz włosów na ciele lub w nosie.

Ergonomiczna rączka nie ślizga się i dobrze leży w dłoni, co oznacza doskonałe rezultaty. 
Pełne ładowanie trwa 8 godzin i pozwala na 45 minut pracy urządzenia.

OPIS
• Tytanowe ostrza i sześć wymiennych 

końcówek
• Szybki silnik zasilany z sieci lub bateryjnie
• Możliwość strzyżenia bez nasadki 

grzebieniowej
• Graficzny wskaźnik długości przycinania
• Pełne naładowanie wbudowanego 

akumulatora Ni-MH trwa 8 godzin i pozwala 
na 45 minut pracy

• Wskaźnik ładowania LED
• Ergonomiczny uchwyt – ręka się nie ślizga
• Szerokość ostrza 41 / 32 mm

AKCESORIA
Trymer do włosów w nosie, golarka do twarzy, 
standardowa końcówka do strzyżenia, pełnowymiarowa 
końcówka do strzyżenia, nasadka do regulacji długości 
zarostu, nasadka do regulacji długości włosów na ciele
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Maszynka do włosów

SHP 5207CH
Perfekcyjna pielęgnacja włosów  
w domowym zaciszu? Żaden problem! 
Maszynka SHP 5207CH z szybkim  
silnikiem pozwoli Ci strzyc włosy tak 
profesjonalnie jak w salonie fryzjerskim. 

Co więcej, korzystanie z niej jest wygodne i przyjemne. Pracuje cicho  
i ma ergonomiczną rączkę, która pewnie leży w dłoni. Wydajny  
akumulator zapewnia do 90 minut pracy bez konieczności ładowania.

OPIS
• Wyjątkowo cichy, szybki silnik gwarantuje  

profesjonalne strzyżenie
• Wysokiej jakości ostrza z tytanową powłoką
• 2 nasadki grzebieniowe (10 i 20 mm) oraz 38 ustawień 

długości strzyżenia (1,0-20,0 mm) – wiele możliwości
• Ergonomiczny uchwyt – ręka się nie ślizga 
• Możliwość mycia pod bieżącą wodą
• Czas pracy do 90 minut
• Przewód zasilający USB-C

SHP 4502BLSHP 4501BK

Maszynka do włosów

SHP 4502BL
Zarówno przy zasilaniu z sieci, jak i pracy na baterii, ta maszynka 
zapewnia precyzyjne strzyżenie dzięki ergonomicznej rączce,  
która nie ślizga się w dłoni. 

Do przycinania włosów można, choć nie trzeba wykorzystać dwóch nasadek grzebieniowych 
z unikalnym systemem blokującym Lock-Up. Długość strzyżenia jest oznaczona graficznie.

OPIS
• Źródło zasilania: przewód/akumulator
• Odczepiane nasadki – łatwe czyszczenie
• Ergonomiczny uchwyt – ręka się nie ślizga
• Czas pracy na baterii 40 minut, wskaźnik ładowania LED
• Szerokość ostrza 39 mm
• Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej
• 2 nasadki grzebieniowe z unikalnym systemem blokującym Lock-Up  

(krótka nasadka do długości 3, 9, 15 i 24 mm, długa nasadka  
do długości 14, 20, 26 i 35 mm)

• Graficzny wskaźnik długości przycinania

AKCESORIA
Praktyczny stojak, ładowarka / zasilacz, 2 nasadki 
grzebieniowe, szczoteczka do czyszczenia

OSTRZA Z TYTANOWĄ 
POWŁOKĄ

ERGONOMICZNY 
UCHWYT
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Maszynka SHP 3500BL, napędzana przez cichy, szybki silnik,  
zapewnia doskonałe rezultaty. Ostrza ze stali nierdzewnej strzygą  
doskonale zarówno z nasadką, jak i bez niej.

Długość można łatwo ustawić za pomocą pokrętła, co w połączeniu z nasadką grzebieniową  
daje imponujący wybór aż 20 długości strzyżenia. Ergonomiczna rączka pewnie leży w dłoni.

OPIS
• Cichy, szybki silnik dla doskonałych rezultatów
• Technologia Direct Drive – swoboda strzyżenia  

i ładowania
• Ostrza ze stali nierdzewnej
• Płynna regulacja długości za pomocą pokrętła
• Strzyżenie bez nasadki 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 

8 / 9 / 10 mm
• 1 nasadka grzebieniowa 10 mm
• 10 długości strzyżenia do wyboru
• Ergonomiczna rączka – pewny chwyt
• Do 1 godziny pracy na baterii
• W pełni naładowana bateria po 2 godzinach

AKCESORIA
Szczoteczka do czyszczenia,  
olej do zespołu tnącego,  
1 nasadka grzebieniowa (10 mm), 
przewód zasilający USB-C

Maszynka do włosów

SHP 3500BL 

Maszynka do włosów

SHP 4302RD
Wyjątkowo cichy, szybki silnik i zdejmowana nasadka ułatwiająca 
czyszczenie sprawiają, że korzystanie z maszynki jest bardzo wygodne.  
Długość strzyżenia można regulować w zakresie 1-8 mm.

Włosy można przycinać z wykorzystaniem lub bez nasadki  
grzebieniowej, a długość strzyżenia jest oznaczona graficznie.  
Urządzenie może być zasilane z sieci lub bateryjnie  
(50 minut pracy).

.

AKCESORIA
 Ładowarka/zasilacz, szczoteczka do czyszczenia

OPIS
• Zasilanie z sieci lub bateryjne – pełna elastyczność
• Ergonomiczny uchwyt – ręka się nie ślizga
• Czas pracy na baterii 50 minut
• Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej
• Regulacja długości strzyżenia w zakresie 1-8 mm, 

oznaczona graficznie
• Wbudowany akumulator Ni-MH ze wskaźnikiem 

ładowania LED

WODOODPORNA REGULACJA DŁUGOŚCI 
strzyżenia
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Maszynka do włosów

SHP 3301BL 
Aż 50 minut pracy na baterii i ostrza o szerokości 
25 mm to wszystko, czego potrzeba, żeby zrobić 
naprawdę efektowną fryzurę.

Wyjątkowo cichy, szybki silnik, ergonomiczna, antypoślizgowa 
rączka, zdejmowana nasadka ułatwiająca czyszczenie oraz 
wskaźnik ładowania LED czynią maszynkę bardzo praktyczną.

OPIS
• Zasilanie z sieci lub bateryjne – pełna elastyczność
• Wyjątkowo cichy, szybki silnik – przyjemne strzyżenie
• Ergonomiczny uchwyt – ręka się nie ślizga 
• Czas pracy na baterii 50 minut
• Szerokość ostrza 25 mm, możliwość strzyżenia  

bez nasadki grzebieniowej
• Graficzny wskaźnik długości przycinania –  

łatwa orientacja
• Regulacja długości strzyżenia w zakresie  

1-8 mm, oznaczona graficznie
• Wbudowany akumulator Ni-MH  

ze wskaźnikiem ładowania LED

AKCESORIA
Ładowarka/zasilacz, szczoteczka  
do czyszczenia

OPIS
• Stal nierdzewna chroni ostrza przed rdzą
• Strzyżenie z jedną z czterech nasadek grzebieniowych 

(3, 6, 9 i 12 mm) lub bez nasadki
• Możliwość regulacji długości podczas strzyżenia  

bez nasadki
• Rączka o ergonomicznym kształcie i pętelka  

do zawieszenia dla większej wygody

Maszynka do włosów

SHP 320SL
Niebywała jakość ostrzy ze stali nierdzewnej  
sprawia, że nie pojawi się najmniejsza rdza. 

Cztery nasadki grzebieniowe w różnych rozmiarach (3, 6, 9 i 12 mm) 
oraz możliwość strzyżenia bez nasadki przekładają się na ogrom 
możliwości. Długość można dopasować również podczas strzyżenia 
bez nasadki, a rączka o ergonomicznym kształcie pewnie leży w dłoni, 
umożliwiając precyzyjną pracę.

AKCESORIA
4 nasadki grzebieniowe, osłona 
zespołu tnącego, grzebień, nożyczki, 
szczoteczka do czyszczenia, olej

ŁATWE CZYSZCZENIE
nasadki

OSTRZA 25 MM
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BOGATY ZESTAW AKCESORIÓW 
do różnorodnych zastosowań

ŁATWE DO WYMIANY 
nasadki grzebieniowe

OSTRZA WYKONANE 
z wysokiej jakości stali

OPIS
• Wyjątkowo cichy, profesjonalny, 

szybki silnik zapewnia komfortowe 
strzyżenie włosów

• Ostrza wykonane z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej

• W zestawie 4 nasadki w rozmiarach 
3 mm, 6 mm, 9 mm i 12 mm oraz  
1 doczepiana osłona

• Ergonomiczny uchwyt – ręka się  
nie ślizga

• Łatwe przechowywanie dzięki 
pętelce do zawieszenia

Maszynka do włosów

SHP 460CH
Dzięki czterem różnym nasadkom 
maszynka SHP 460CH pozwoli  
Ci wyczarować każdą fryzurę. Maszynka 
jest zasilana przez profesjonalny silnik 
– odpowiednio wydajny, ale zarazem 
bardzo cichy. 

Specjalna nasadka osłoni wysokiej jakości ostrze 
ze stali nierdzewnej. Rączka o ergonomicznym 
kształcie i praktyczna pętelka do zawieszenia 
zapewniają wygodną obsługę.

AKCESORIA
Grzebień fryzjerski, nożyczki, 
szczoteczka do czyszczenia,  
olej do ostrza, doczepiana osłona,  
4 nasadki grzebieniowe
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OPIS
• 4 nasadki grzebieniowe (3, 6, 9 and 12 mm) i możliwość 

strzyżenia bez nasadki – pożądane rezultaty
• Możliwość regulacji długości podczas strzyżenia bez nasadki
• Rączka o ergonomicznym kształcie – pewny chwyt
• Pętelka do zawieszenia – maszynka zawsze pod ręką 

OPIS
• Przycinanie włosów w nosie i uszach oraz bokobrodów za pomocą  

2 wymiennych głowic
• Ostrza ze stali nierdzewnej – najwyższa trwałość
• Głowice tnące nadają się do mycia – pełna higiena
• Wbudowane podświetlenie i gumowa powierzchnia – duża wygoda

AKCESORIA
Praktyczny stojak, szczoteczka do czyszczenia, 
1x bateria alkaliczna AA

Maszynka do włosów

SHP 211SL 
Wybierz jedną z 4 nasadek grzebieniowych  
(3, 6, 9 i 12 mm) lub strzyż włosy bez nasadki,  
aby uzyskać pożądane rezultaty. 

Ostrze ze stali nierdzewnej nie pokrywa się rdzą, a rączka  
o ergonomicznym kształcie sprawia, że higiena osobista to czysta  
przyjemność. Pętelka do zawieszenia sprawia, że maszynka jest zawsze pod ręką. 

Trymer do nosa i uszu

SNC 101BL 
Przycinaj włosy w nosie i uszach oraz bokobrody  
z niezawodną precyzją i w komfortowy sposób dzięki  
dwóm wymiennym głowicom.

Wysokiej jakości ostrza ze stali nierdzewnej są zadziwiająco odporne  
na rdzę, a głowice tnące można łatwo myć.  

AKCESORIA
4 nasadki grzebieniowe, osłona zespołu tnącego, 
grzebień, nożyczki, szczoteczka do czyszczenia, olej
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NIEBYWALE  

GŁADKIE 
GOLENIE  

BEZ ŚLADU  
PODRAŻNIEŃ
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BEZ PODRAŻNIEŃ

Gładka skóra bez śladu podrażnień – właśnie tak działają 
golarki elektryczne SENCOR. Korzystaj z wygody, jaką 
daje technologia 4D z wychylnymi głowicami, które 
doskonale dopasowują się do kształtu twarzy, golą 
niezwykle dokładnie i są delikatne dla skóry. Dużą 
swobodę daje możliwość pracy bezprzewodowej, 
którą zapewnia wbudowany akumulator. Nowoczesne 
akumulatory szybko się ładują i mogą wytrzymać nawet 
miesiąc codziennego użytkowania. 

Golarki są wyposażone w wyjątkowo cichy, szybki silnik,  
który jest na tyle wydajny, że umożliwia perfekcyjne golenie przy 
minimalnym tarciu.

Gwarancją wygody jest rączka o ergonomicznym kształcie,  
która doskonale leży w dłoni, a także wodoodporny zespół tnący, 
który można z łatwością umyć pod bieżącą wodą.

TECHNOLOGIA GOLENIA 4D 
Marka SENCOR wie, że golenie bez podrażnień  
to podstawa. Dzięki unikalnej technologii 4D  
z wychylnymi głowicami golącymi golarki SENCOR 
w pełni dopasowują się do kształtu twarzy, 
zapewniając idealne i delikatne golenie.

MĘSKIE GOLARKI  
ELEKTRYCZNE

DLACZEGO  
WARTO WYBRAĆ  
GOLARKĘ 
ELEKTRYCZNĄ SENCOR
• Technologia 4D – doskonałe rezultaty 

bez śladu podrażnień

• Szybkie ładowanie i nawet miesiąc 
codziennego użytkowania

• Wyjątkowo cichy, szybki silnik – 
przyjemne golenie przy minimalnym 
tarciu

• Wbudowany akumulator litowo-jonowy 
ze wskaźnikiem ładowania LED
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UNIKALNA SAMOCZYSZCZĄCA  
głowica

TRYMER Z TYTANOWĄ 
powłoką

OPIS
• Cichy, szybki silnik dla doskonałych rezultatów
• Technologia Direct Drive – swoboda strzyżenia i ładowania
• Unikalna samoczyszcząca głowica
• Przeznaczona do golenia na sucho
• Ostrza ze stali nierdzewnej
• Trymer z tytanową powłoką
• Ergonomiczna rączka – pewny chwyt
• Możliwość płukania wodą
• Wyświetlacz LED z informacją o stanie baterii
• Do 3 godzin pracy na baterii
• Szybkie ładowanie – w pełni naładowana 

bateria po 3,5 godziny
• Blokada bezpieczeństwa – golarka nie 

włączy się przypadkowo

Unikalna samoczyszcząca głowica i ostrza ze stali nierdzewnej to 
tylko dwie z wielu rzeczy, które wyróżniają model SMS 7000BK.  
Technologia Direct Drive umożliwia korzystanie z golarki i ładowanie 
w dowolnym momencie, a cichy, szybki silnik sprawia, że golenie 
może być przyjemne. 

Ta golarka elektryczna służy do golenia na sucho, ale można ją z łatwością 
przemyć. Po szybkim ładowaniu (pełne naładowanie w ciągu 3,5 godziny) 
urządzenie może pracować na baterii nawet przez 3 godziny.

Golarka elektryczna

SMS 7000BK

AKCESORIA
• Szczoteczka do czyszczenia
• Trymer
• Przewód zasilający USB-C
• Adapter do ładowania USB
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OSTRZA ZE STALI 
nierdzewnej

ERGONOMICZNY  
uchwyt

KOŃCÓWKA DO 
PRZYCINANIA 

bokobrodów

WSKAŹNIK LED 
poziomu naładowania

OPIS
• Technologia Direct Drive pozwala  

na równoczesne golenie i ładowanie
• Profesjonalny silnik jest wydajny  

i niezwykle cichy
• Wskaźnik LED poziomu naładowania 

akumulatora
• Szybkie ładowanie  

(100% w ciągu 1,5 godziny)
• Do 60 minut pracy po jednym 

naładowaniu
• Ergonomiczny uchwyt i ostrza ze stali 

nierdzewnej – komfortowe użytkowanie

Dzięki tej golarce Twoja broda będzie zawsze 
wyglądała nienagannie.

Wysokiej jakości ostrza ze stali nierdzewnej i wydajny, 
profesjonalny silnik to gwarancja doskonałych efektów. 
Konserwacja urządzenia nie jest wymagająca – wystarczy 
przepłukać je wodą i wyczyścić dołączoną do zestawu 
szczoteczką. Technologia Direct Drive sprawia, że z golarki 
można korzystać podczas ładowania.

Golarka elektryczna 

SMS 5520BL
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KOŃCÓWKA DO 
PRZYCINANIA 

bokobrodów

WSKAŹNIK LED 
poziomu naładowania

TECHNOLOGIA 4D 
głowice pochylają się 

niezależnie od siebie w 
czterech kierunkach

ERGONOMICZNY  
uchwyt

OPIS
• Technologia Direct Drive pozwala  

na równoczesne golenie i ładowanie
• Profesjonalny silnik jest wydajny  

i niezwykle cichy
• Wskaźnik LED poziomu naładowania 

akumulatora
• Szybkie ładowanie  

(100% w ciągu 1,5 godziny)
• Do 60 minut pracy po jednym naładowaniu
• Ergonomiczny uchwyt i ostrza ze stali 

nierdzewnej – komfortowe użytkowanie

Golarka elektryczna 

SMS 5510BK
Ergonomiczna rączka i profesjonalny 
silnik umożliwiają komfortowe golenie 
brody, przycinanie bokobrodów  
i usuwanie mniejszych włosów. 

Akumulator szybko się ładuje – wystarczy 
półtorej godziny, a golarka będzie gotowa na 
60 minut intensywnej pracy. Nie musisz jednak 
czekać na pełną baterię, ponieważ technologia 
Direct Drive umożliwia jednoczesne golenie  
i ładowanie. Intuicyjny wskaźnik LED informuje  
o poziomie naładowania akumulatora.
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SPECJALNE OSTRZA 
o wydłużonej żywotności

NIEZALEŻNE  
wychylne głowice 
golące 

TECHNOLOGIA 4D 
głowice pochylają 
się niezależnie od 
siebie w czterech 

kierunkach

CAŁY ZESPÓŁ 
TNĄCY 
jest wodoodporny

OPIS
• Technologia 4D – doskonałe dopasowanie do twarzy 
• Ostrza o wydłużonej żywotności 
• Wyjątkowo cichy, szybki silnik 
• Wbudowany akumulator litowo-jonowy (500 mAh) 
• Wskaźnik ładowania LED 
• Czas ładowania 2 godziny 
• Tryb bezprzewodowy 
• Dostępna w 3 kolorach

Doskonałe golenie bez zadraśnięć i zacięć dzięki 
trzem oddzielnym, obrotowym głowicom, które 
poruszają się niezależnie od siebie w czterech 
kierunkach za sprawą technologii 4D, w pełni 
dopasowując się do kształtu twarzy. Ta golarka  
o najwyższym standardzie jest też wodoodporna. 

W pełni naładowany akumulator wysokiej jakości  
pozwala nawet na 1 miesiąc codziennego golenia  
(po 1-2 minuty dziennie). 

W zestawie znajdziesz też końcówkę do dokładnego 
przycinania wąsów, szczoteczkę do czyszczenia i etui 
podróżne.

Golarka elektryczna

SMS 5011SL
SMS 5012GRSMS 5011SL SMS 5013RD
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KOŃCÓWKA DO PRZYCINANIA 
bokobrodów

GOLENIE NA SUCHO 
dzięki ostrzom ze stali nierdzewnej

ŁATWE PRZECHOWYWANIE 
dzięki praktycznemu stojakowi

ŁATWE MYCIE 
pod bieżącą wodą

OPIS
• Technologia Direct Drive pozwala na równoczesne golenie i ładowanie
• Profesjonalny silnik jest wydajny i niezwykle cichy
• Idealna do wygodnego golenia brody i włosów
• Ostrza wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• Urządzenie można przemywać pod bieżącą wodą
• 45 minut pracy po jednym ładowaniu

Golarka elektryczna 

SMS 4210BK
Korzystając z tej golarki 
do golenia na sucho, nie 
musisz czekać na 100% 
baterii. 

Dzięki technologii Direct Drive 
urządzenie może pracować 
również podczas ładowania. 
Wyjątkowo cichy, szybki silnik  
i ostrza ze stali nierdzewnej  
to gwarancja profesjonalnego 
i komfortowego golenia. Gdy 
skończysz, po prostu przemyj 
golarkę pod bieżącą wodą.

Akumulator litowo-jonowy 
bardzo szybko się ładuje,  
a jedno ładowanie wystarcza 
nawet na 50 minut pracy. 
Po dwóch godzinach 
urządzenie będzie w pełni 
naładowane.
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Poręczna golarka elektryczna dostępna w 2 kolorach 
i wyposażona w 3 niezależne obrotowe głowice, 
które dopasowują się do kształtu twarzy. Ostrza są 
wytrzymałe i mają wydłużoną żywotność. 

Tryb bezprzewodowy pozwala na łatwe korzystanie z golarki,  
a wskaźnik LED informuje o niskim poziomie baterii.

Ta klasyczna golarka elektryczna pozwala na 
szybkie i łatwe golenie bez podrażnień skóry. 

Dwie poruszające się niezależnie głowice są 
wyposażone w samoostrzące się ostrza o długiej 
żywotności. Golarka działa bezprzewodowo dzięki 
wbudowanemu akumulatorowi, a praktyczny wskaźnik 
LED informuje o potrzebie ładowania.

OPIS
• Trzy wymienne, obrotowe 

głowice golące 
• Tryb bezprzewodowy zasilany 

przez wbudowany akumulator 
• Blokada zapobiegająca 

przypadkowemu włączeniu 
• Wbudowany akumulator  

Ni-MH (600 mAh) 
• Czas pracy: 75 minut

OPIS
• Dwie niezależne, obrotowe głowice golące 
• Samoostrzące się ostrza o wydłużonej żywotności 
• Ergonomiczna konstrukcja – doskonale leży w dłoni 
• Gładkie golenie przy minimalnym tarciu 
• Czas pracy 45 minut

SMS 4011BL SMS 4013RD

SMS 2001BK SMS 2002RD

Golarka elektryczna

SMS 4013RD

Golarka elektryczna

SMS 2001BK

TRYMER DO 
PIELĘGNACJI
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OPIS
• Technologia Direct Drive pozwala na równoczesne 

golenie i ładowanie
• Profesjonalny silnik jest wydajny i niezwykle cichy
• Możliwość przycinania według potrzeb dzięki  

3 wymiennym końcówkom (1 / 3 / 5 mm)
• Ostrza wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• W pełni naładowana bateria po dwóch godzinach
• 45 minut pracy po jednym ładowaniu

ŁATWE MYCIE 
pod bieżącą wodą

GOLENIE NA SUCHO 
głowy i brody

ŁATWE PRZYCINANIE 
włosów i bokobrodów

PRZEWÓD ZASILAJĄCY 
USB-C

TRZY WYMIENNE 
końcówki

ERGONOMICZNY UCHWYT 
pewnie leży w dłoni

Maszynka wielofunkcyjna

SHP 0450BK
Wielofunkcyjna maszynka do brody i włosów SHP 
0450BK posiada profesjonalny silnik, który zapewnia 
potrzebną moc, ale zarazem jest bardzo cichy. 

Dzięki temu korzystanie z urządzenia jest wygodne i przyjemne. 
Trzy różne nasadki (1, 3, lub 5 mm) dają wiele możliwości 
strzyżenia, a ergonomiczny uchwyt pewnie leży w dłoni. 
Technologia Direct Drive umożliwia przycinanie włosów również 
podczas ładowania.
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PIELĘGNACJA 
JAMY USTNEJ
Dbamy o zęby i jamę ustną, ponieważ zależy nam na 
zdrowiu i urodzie. Nasze zaawansowane technologie 
pomagają utrzymać w zdrowiu zęby i dziąsła, 
zapobiegać chorobom jamy ustnej i zwalczać 
nieświeży oddech. Korzystaj z nowoczesnych 
szczoteczek elektrycznych i irygatorów SENCOR,  
a Twój uśmiech będzie jaśniejszy niż kiedykolwiek.
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BO TYLKO  

CZYSTE  
ZĘBY  

TO ZDROWE ZĘBY
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MOC SONICZNA

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ  
ELEKTRYCZNĄ 
SZCZOTECZKĘ 
SONICZNĄ SENCOR
• Prędkość do 48 000 ruchów na 

minutę – niezwykle dokładne mycie

• Wstępnie ustawione programy dla 
każdego

• Technologia Quadpacer ułatwia 
świadome mycie zębów

• Najwyższa dbałość o zdrowie dzięki 
sterylizatorowi UV w etui ładującym

• Wydajność baterii do 45 dni dzięki 
niskiemu zużyciu energii

NIEBYWAŁA PRĘDKOŚĆ 
Ręczne mycie zębów nigdy nie będzie 
tak skuteczne jak szczoteczki SENCOR. 
Prędkość do 48 000 ruchów na 
minutę zapewnia niezwykle dokładne 
czyszczenie zębów i dziąseł.

ELEKTRYCZNE 
SZCZOTECZKI 
SONICZNE
Niebywała prędkość do 48 000 ruchów na minutę to sekret 
wyjątkowej skuteczności naszych elektrycznych szczoteczek 
do zębów. Usuwają one osad nazębny lepiej od zwykłych 
szczoteczek i są niezwykle delikatne dla dziąseł. Unikalna 
technologia Quadpacer dzieli mycie na cztery fazy, aby 
zapewnić najwyższą dokładność, a wstępnie ustawionych 
programów jest na tyle dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Etui ładujące jest wyposażone w sterylizator UV, który usuwa wszelkie 
zarazki i bakterie, zapewniając najwyższą jakość pielęgnacji. Korzystanie 
z naszych szczoteczek elektrycznych jest bardzo wygodne dzięki 
praktycznej stacji ładującej z LED-owym wskaźnikiem poziomu baterii.  
W pełni naładowane szczoteczki mogą doskonale czyścić zęby nawet 
przez 45 dni. Rozumie się samo przez się, że wszystkie modele są 
wodoodporne i mają niskie zużycie energii.
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Nowe soniczne szczoteczki do zębów SOC 4210BL 
i SOC 4211GD dbają o zęby i dziąsła, wykorzystując 
4 wstępnie ustawione programy. Prędkość do 
40 000 ruchów na minutę i technologia Quadpacer 
sprawiają, że szczoteczki czyszczą z niezwykłą 
dokładnością.

Oba modele są wyposażone w etui z łączem USB  
i sterylizatorem UV. Zestaw zawiera także ładowarkę 
indukcyjną i kubek. Jeśli zależy Ci na wszechstronnym 
myciu, to końcówka premium będzie dla Ciebie doskonałym 
rozwiązaniem. Tym, którzy chcą mieć błyszczące zęby, 
spodoba się specjalna końcówka od wybielania i polerowania.

Elektryczna szczoteczka soniczna

SOC 4210BL
SOC 4210BL SOC 4211GD
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OPIS
• Do 40 000 ruchów na minutę
• Technologia soniczna i sterylizacja UV
• Technologia Quadpacer – bardziej świadome mycie zębów
• Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii
• Wyjątkowo niskie zużycie energii – bateria wytrzymuje do 45 dni codziennego 

użytkowania
• Wodoszczelność klasy IPX7 (ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu)
• Wymienne końcówki
• Technologia magnetycznej redukcji hałasu zapewnia cichą pracę 65 dB (A) SZKLANKA Z ŁADOWARKĄ 

INDUKCYJNĄ
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Końcówka premium

SOX 101, 102
Ta końcówka zapewnia wszechstronne mycie zębów na co dzień. 
Szczoteczka nowej generacji w kształcie litery W umożliwia 
jednoczesne mycie kilku zębów. Co więcej, specjalnie ułożone 
i ukształtowane włókna czyszczą dokładniej niż standardowa 
końcówka.

Końcówka do wybielania

SOX 103, 104
Ta mała końcówka myje zęby delikatnie, ponieważ do osadzenia w niej 

włókien nie użyto metalowych mocowań. Dzięki temu doskonale sprawdzi się 
przy wrażliwych zębach i dziąsłach, które powinny być traktowane delikatnie.

KOMPATYBILNA ZE 
SZCZOTECZKAMI SOC 4X 
Kompatybilna ze szczoteczkami Philips
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Delikatna końcówka

SOX 105
Osoby o bardzo wrażliwych zębach  
i dzieci docenią tę końcówkę.  
Jej delikatne włókna pomagają  
w leczeniu zapalenia dziąseł  
i przyzębia, są łagodne dla wrażliwych 
szyjek zębowych i implantów. 
Silikonowa strona końcówki jest 
przeznaczona do mycia języka.

Szczoteczka międzyzębowa

SOX 107
Aby naprawdę dokładnie umyć zęby, warto wyczyścić 

miejsca pomiędzy zębami za pomocą specjalnej końcówki. 
Jej kształt umożliwia mycie trudno dostępnych szczelin, 

dzięki czemu zęby są czyste i zdrowe.

* 

67

SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW



Elektryczna szczoteczka soniczna

SOC 3313PW 

Prędkość 48 000 ruchów na minutę sprawia, że szczoteczka myje 
niezwykle dokładnie. Technologia soniczna skutecznie rozbija i eliminuje 
płytkę nazębną. Wszystko to przekłada się na dużo lepszą – aż o 75% 
– higienę jamy ustnej niż ta, którą może zapewnić zwykła szczoteczka. 
Lampa UV wbudowana w etui sterylizuje końcówkę w ciągu zaledwie  
8 minut po szczotkowaniu.

Szczoteczka soniczna jest wyposażona w dwie specjalne końcówki. Końcówka premium 
to wszechstronne rozwiązanie na co dzień. Jej miękkie włókna sprzyjają regeneracji 
dziąseł i zapobiegają próchnicy. Końcówka do wybielania wykorzystuje specjalny zestaw 
włókien 3D, które są dostatecznie sztywne, aby usunąć wszelkie przebarwienia, dzięki 
czemu zęby są białe i błyszczące.

OPIS
• Do 48 000 ruchów na minutę
• Technologia soniczna i sterylizacja UV
• Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii
• Rączka o ergonomicznym kształcie – gwarancja wygody
• Wyjątkowo niskie zużycie energii – bateria wytrzymuje do 45 dni 

codziennego użytkowania
• Wodoszczelność klasy IPX7 (ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu)
• Wymienne końcówki
• Technologia magnetycznej redukcji hałasu zapewnia cichą pracę 65 dB (A)
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OPIS
• Prędkość do 48 000 ruchów na minutę 
• 5 wstępnie ustawionych programów 
• Technologia Quadpacer – dzieli mycie zębów na 4 fazy 
• Stacja ładująca ze sterylizatorem UV 
• Wydajność baterii do 45 dni dzięki niskiemu zużyciu energii 
• Ochrona przy zanurzeniu w wodzie 

• 2 końcówki

Ta doskonała seria sonicznych szczoteczek  
do zębów SENCOR o nowoczesnej konstrukcji  
daje gwarancję perfekcyjnie czystych zębów  
i dziąseł oraz najwyższego komfortu.

Elektryczna szczoteczka soniczna usuwa osad nazębny 
skuteczniej i jest delikatniejsza dla dziąseł niż zwykła 
szczoteczka do zębów. Specjalne etui nie tylko pozwala 
naładować szczoteczkę, ale także usuwa z niej zarazki  
i bakterie za pomocą sterylizatora UV.

Elektryczna szczoteczka do zębów

SOC 3311BK
SOC 3311BK SOC 3312WH
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OPIS
• Prędkość do 45 000 ruchów na minutę
• 5 trybów mycia
• Specjalny tryb wspierający zdrowie dziąseł
• Technologia Quadpacer
• Podróżne etui ładujące
• Ochrona przy zanurzeniu w wodzie
• Stacja ładująca
• 2 końcówki

SOC 2200SL SOC 2201RS SOC 2202TQ

Pięć programów do mycia i regeneracji daje szeroki wachlarz 
możliwości higieny jamy ustnej. Wystarczy nacisnąć przycisk, 
żeby włączyć lub wyłączyć szczoteczkę, a także przełączać 
między programami. Lampki sygnalizacyjne wskazują 
wybrany program o określonej prędkości i twardości. 

Te szczoteczki soniczne z serii 2 są dostępne w stylowych kolorach  
i z podróżnym etui ładującym. 

Elektryczna szczoteczka do zębów

SOC 2200SL

5 WSTĘPNIE USTAWIONYCH 
PROGRAMÓW

STACJA ŁADUJĄCA
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SOC 1100SL SOC 1101RD SOC 1102TQ

Prosta konstrukcja w trzech pastelowych kolorach: czerwonym, 
niebieskim i szarym – to podstawowe szczoteczki soniczne 
SENCOR z serii 1. Wystarczy wcisnąć przycisk, żeby wybrać 
jeden z 10 programów o określonej prędkości i twardości. 
Najwyższa prędkość wynosi 41 000 ruchów na minutę 

Wyjątkowo niskie zużycie energii zapewnia dużą wydajność baterii,  
która wystarcza nawet na 45 dni codziennego użytkowania. Ergonomiczny 
uchwyt sprawia, że korzystanie ze szczoteczki jest przyjemne i odpowiednie 
również dla starszych dzieci ze stałymi zębami.

OPIS
• Prędkość: 41 000 ruchów na minutę
• 1 korpus szczoteczki
• 2 podstawowe końcówki
• 1 stacja ładująca/stojak
• 1 etui podróżne

Elektryczna szczoteczka do zębów

SOC 1101RD

ERGONOMICZNY UCHWYT

ETUI PODRÓŻNE
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Końcówka premium

SOX 015
Ta pierwszorzędna końcówka zapewnia naprawdę wszechstronne mycie 
zębów. Jej delikatne włókna wspierają regenerację dziąseł i zapobiegają 
chorobom zębów – to doskonały wybór na co dzień.

Końcówka do wybielania

SOX 016
Specjalnie ułożone i wyprofilowane włókna 3D pozwalają osiągać lepsze 

rezultaty, co szczególnie przydaje się do usuwania przebarwień oraz 
polerowania i wybielania zębów.

KOMPATYBILNOŚĆ 
SOC 1X, SOC 2X, SOC 3X
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Delikatna końcówka

SOX 017, 018
Wrażliwe zęby i dziąsła wcale nie uniemożliwiają korzystania  
z elektrycznej szczoteczki. Wystarczy odpowiednia końcówka,  
która łagodnie pielęgnuje dziąsła i zęby.
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SOC 0910BL SOC 0911RS SOC 0912GR

Pozwól dzieciom korzystać z elektrycznej 
szczoteczki sonicznej, która zapewnia 
niezrównaną higienę. 

Dzięki prędkości szczotkowania do 26 000 ruchów 
na minutę oraz dwóm wstępnie ustawionym 
programom mycia i regeneracji usuwa osad nazębny 
kilka razy lepiej niż zwykła szczoteczka. 

Inteligentny timer, wykorzystujący technologię 
Quadpacer, dzieli mycie zębów na 4 etapy, aby było 
jak najbardziej skuteczne. Wskaźnik LED informuje 
o poziomie naładowania baterii. Dzięki wyjątkowo 
niskiemu zużyciu energii jedno naładowanie 
wystarcza nawet na 15 dni. 

OPIS
• Technologia Quadpacer dzieli mycie na 4 etapy, 

aby było jak najbardziej skuteczne
• Wyjątkowo niskie zużycie energii – bateria 

wytrzymuje do 15 dni
• Rączka o ergonomicznym kształcie – 

komfortowe użytkowanie
• Wodoszczelność klasy IPX7 
• Wymienne końcówki
• Napięcie wejściowe 100-240 V umożliwia 

ładowanie w dowolnym miejscu na świecie
• W zestawie: 1 korpus szczoteczki, 2 podstawowe 

końcówki, 1 stacja ładująca ze stojakiem

Szczoteczka dla dzieci

SOC 0910BL
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TECHNOLOGIA QUADPACER 
świadome mycie zębów

NISKIE ZUŻYCIE  
energii

ERGONOMICZNA 
rączka

Te zapasowe końcówki posiadają
silikonowy tył do mycia języka oraz
specjalne włókna z przodu, po których
można poznać, kiedy należy wymienić
końcówkę.

SOX 012, 013, 014
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OŻYWCZY  
STRUMIEŃ 

TWORZY NOWĄ JAKOŚĆ 
HIGIENY JAMY USTNEJ
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DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ  
ELEKTRYCZNY 
IRYGATOR SENCOR
• Skutecznie usuwa bakterie, resztki 

jedzenia i płytkę nazębną z przestrzeni 
między zębami i kieszonek dziąsłowych

• Zapobiega chorobom dziąseł, 
powstawaniu kamienia, próchnicy  
i nieświeżemu oddechowi

• Posiada różne wymienne końcówki 
i kilka trybów mycia, dzięki czemu 
zapewnia pożądane rezultaty

• Woda pod ciśnieniem dociera  
w trudno dostępne miejsca

• Timer z technologią Quadpacer 
ustawiony na 2 minuty zapewnia 
dokładne mycie

• Wygodne użytkowanie dzięki rurze 
wodnej o długości 100 cm

• i obrotowej końcówce 360°

IRYGATORY 
DO ZĘBÓW
Jeśli naprawdę chcesz dbać o zęby, nie możesz 
zapomnieć o irygatorze. Irygatory skutecznie usuwają 
bakterie, resztki jedzenia i osad z przestrzeni między 
zębami oraz kieszonek dziąsłowych, dlatego są bardzo 
pomocne w utrzymaniu najwyższej higieny jamy 
ustnej. Regularne korzystanie z irygatora pomaga 
zapobiegać chorobom dziąseł, powstawaniu kamienia 
i próchnicy, a także zwalczać nieświeży oddech. 

Irygatory SENCOR posiadają zaawansowane funkcje, dzięki 
którym zapewniają doskonałą higienę. Magnetyczny uchwyt, 
pojemny zbiornik i wydajna pompka z kilkoma ustawieniami 
ciśnienia wody spełniają wszystkie wymagania związane  
z ochroną i chorobami dziąseł, również tych wrażliwych.  
W zależności od potrzeb można wybrać określony tryb pracy 
urządzenia: tryb mycia jest przeznaczony do stosowania  
na co dzień, tryb masażu stymuluje krążenie w dziąsłach,  
a tryb odświeżania oczyszcza i odświeża. 

Wejdź na wyższy poziom higieny jamy ustnej dzięki irygatorowi, 
który da Ci zdrowy uśmiech na lata.

OCHRONNY STRUMIEŃ 
Niech wydajna pompka stanie się Twoim 
sprzymierzeńcem w czyszczeniu trudno 
dostępnych zakamarków. Nasze irygatory 
do zębów usuwają bakterie, resztki jedzenia 
i płytkę nazębną, zapewniając doskonałą 
pielęgnację jamy ustnej.

W TROSCE O CIEBIE
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Pozbywaj się bakterii, resztek jedzenia i płytki 
nazębnej z przestrzeni międzyzębowych i kieszonek 
dziąsłowych za pomocą tego potężnego irygatora. 
Pięć wstępnie ustawionych programów mycia  
i regeneracji przy częstotliwości pompowania  
1400 impulsów na minutę pozwoli Ci zadbać  
o zdrowie całej jamy ustnej.

Cztery wymienne końcówki mają wiele zastosowań: standardowa 
końcówka usuwa bakterie z zębów i dziąseł, specjalna końcówka 
czyszcząca ułatwia higienę języka, końcówka do ubytków myje 
trudno dostępne i wrażliwe miejsca, a końcówka ortodontyczna 
czyści okolice aparatu i trudno dostępne przestrzenie wokół 
mostów protetycznych.

.OPIS
• Zbiornik o pojemności 600 ml i rura wodna o długości 

100 cm – komfortowe użytkowanie
• Częstotliwość pompowania 1400 impulsów na minutę 

i 5 stopni ciśnienia wody, aby zaspokoić wszystkie 
potrzeby dziąseł, również tych wrażliwych i chorych

• 2-minutowy timer z technologią Quadpacer,  
która dzieli mycie na równe fazy, ułatwia optymalne 
czyszczenie

• Magnetyczny uchwyt – maksymalna higiena
• Końcówka obrotowa 360° do czyszczenia trudno 

dostępnych miejsc

Irygator do zębów

SOI 3312WH
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RURA WODNA  
o długości 100 cm

PIĘĆ PROGRAMÓW  
mycia

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 
600 ml

WYMIENNE KOŃCÓWKI 
zapewniają najwyższą higienę

SOX 010
ZAPASOWA KOŃCÓWKA DO IRYGATORA
Pasuje do irygatora SENCOR SOI 3x
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SOI 2200SL SOI 2201RS SOI 2202TQ

Unikaj chorób dziąseł, ubytków, powstawania kamienia  
i nieświeżego oddechu, korzystając z tego irygatora, który skutecznie 
usuwa bakterie, resztki jedzenia i płytkę nazębną z przestrzeni 
międzyzębowych i kieszonek dziąsłowych. Cztery rodzaje 
wymiennych końcówek wraz z 10-stopniową regulacją ciśnienia wody 
dają możliwość umycia wszelkich trudno dostępnych miejsc. Funkcja 
masażu stymuluje krążenie w dziąsłach, wspierając ich regenerację.

Korzystanie z irygatora jest komfortowe i bezpieczne: strumień można włączyć  
i wyłączyć przełącznikiem na rączce, a bezpieczne zasilanie sprawdzi się nawet  
w łazience o dużej wilgotności powietrza. 

OPIS
• 4 rodzaje wymiennych końcówek w zestawie pozwalają doskonale  

dbać o zdrowie jamy ustnej
• Możliwość czyszczenia aparatu ortodontycznego i mostów protetycznych
• Magnetyczny uchwyt – maksymalna higiena
• Technologia Quadpacer dzieli mycie na równe fazy
• Pojemność zbiornika: 600 ml
• Prędkość pompowania: 1400 impulsów na minutę 

AKCESORIA
• Standardowa końcówka do normalnego mycia – usuwa bakterie  

spomiędzy zębów oraz spomiędzy zębów i dziąseł
• Końcówka do mycia języka – usuwa bakterie, resztki jedzenia  

i martwe komórki z powierzchni języka
• Końcówka do ubytków czyści trudno dostępne i wrażliwe miejsca – specjalna 

konstrukcja zapewnia dokładne mycie nawet przy użyciu niskiego ciśnienia
• Końcówka ortodontyczna do czyszczenia okolic aparatu i trudno dostępnych 

miejsc wokół mostów protetycznych

Irygator do zębów

SOI 2201RS

SOX 007, 008
ZAPASOWA KOŃCÓWKA DO IRYGATORA
Pasuje do irygatora SENCOR SOI 2x
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Usuwaj bakterie, resztki jedzenia oraz płytkę nazębną z przestrzeni międzyzębowych 
i kieszonek dziąsłowych za pomocą irygatora z wymiennymi końcówkami,  
które zapewniają idealnie dokładne mycie.

Irygatorem można też masować dziąsła, pobudzając krążenie, a tym samem wspierając ich 
regenerację. Strumień wody o ciśnieniu 620 kPa dociera do trudno dostępnych miejsc w trzech 
trybach pracy urządzenia: tryb Regular jest przeznaczony do codziennego mycia, tryb Soft pomaga 
zatroszczyć się o wrażliwe miejsca, a tryb Pulse poprawia ukrwienie i masuje dziąsła.

OPIS
• 5 rodzajów wymiennych końcówek pozwala 

doskonale dbać o zdrowie i higienę
• Możliwość czyszczenia aparatu ortodontycznego  

i mostów protetycznych
• Czas ładowania akumulatora 8 godzin wystarcza 

na korzystanie z urządzenia 2 razy dziennie  
nawet przez 2 tygodnie

• Wskaźnik LED informuje o potrzebie ładowania
• Pojemność zbiornika: 150 ml 
• Prędkość pompowania: 1400 impulsów  

na minutę 
• Ciśnienie wody: 620 kPa 

AKCESORIA
• Standardowa końcówka do normalnego 

mycia – usuwa bakterie spomiędzy 
zębów oraz spomiędzy zębów i dziąseł

• Końcówka do mycia języka i ust – 
usuwa z ich powierzchni bakterie,  
resztki jedzenia i martwe komórki

• Końcówka do ubytków czyści trudno 
dostępne i wrażliwe miejsca – specjalna 
konstrukcja zapewnia dokładne mycie 
nawet przy użyciu niskiego ciśnienia

• Końcówka ortodontyczna do 
czyszczenia okolic aparatu i trudno 
dostępnych miejsc wokół mostów 
protetycznych

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 
600 ml

4 WYMIENNE 
końcówki

Irygator do zębów

SOI 1101RD

SOX 005, 006
ZAPASOWA KOŃCÓWKA DO IRYGATORA
Pasuje do irygatora SENCOR SOI 2x

SOI 1100SL SOI 1101RD SOI 1102TQ
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ZDROWIE
Jeśli zależy Ci na Twoim zdrowiu, zaawansowane wagi łazienkowe i domowe 
ciśnieniomierze SENCOR staną się nieodłącznymi elementami Twojej 
codzienności. Waga dostarczy Ci wszystkich potrzebnych danych i będzie 
zapamiętywać historię pomiarów, dzięki czemu łatwiej ustalisz dietę i program 
treningowy, aby osiągnąć pożądaną figurę. Ciśnieniomierz będzie Cię informował 
o potencjalnych zagrożeniach, dając Ci możliwość podjęcia odpowiednich 
działań dla ochrony zdrowia, gdy tylko pojawią się niepokojące sygnały.

8282



8383
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Waga łazienkowa nie jest już tym prostym urządzeniem co 
kiedyś, które wskazywało pojedynczą liczbę. Nowoczesne 
wagi są swego rodzaju doradcami żywieniowymi – 
dostarczają informacji na temat BMI, BMR, ilości tkanki 
tłuszczowej i wody w organizmie, a także zalecanego 
dziennego spożycia kalorii. 

Zaawansowane wagi łazienkowe SENCOR synchronizują się ze specjalną 
aplikacją, w której można stworzyć konta różnych użytkowników  
(z informacjami o wieku, płci i wzroście), a dla każdego konta ustalić 
cele w zakresie kontroli masy ciała oraz określić średni dzienny poziom 
aktywności fizycznej. Dzięki temu każdy użytkownik może z łatwością  
i dużą dokładnością monitorować zmiany swojej masy ciała.

Płaska konstrukcja i powierzchnia z bezpiecznego szkła hartowanego 
sprawiają, że nasze wagi są stylowe i praktyczne – wytrzymują 
obciążenie do 180 kg i wyświetlają wyniki pomiarów z dokładnością  
do 100 g. Informacje na wyjątkowo dużym podświetlanym wyświetlaczu 
LCD są bardzo czytelne, a funkcja automatycznego włączania 
uruchamia wagę, gdy tylko na nią wejdziesz. Kontroluj masę ciała, 
korzystając z naszych nowoczesnych wag łazienkowych.

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ WAGĘ 
ŁAZIENKOWĄ SENCOR
• Połączenie z aplikacją przez 

Bluetooth pozwala śledzić zmiany 
masy ciała

• Płaska konstrukcja i powierzchnia 
z bezpiecznego szkła 
hartowanego – łatwe czyszczenie 

• Wygodna obsługa dzięki funkcji 
automatycznego włączania (waga 
natychmiast się włącza, gdy ktoś 
na nią wejdzie) i automatycznego 
wyłączania w stanie bezczynności 

• Wyjątkowo duży podświetlany 
wyświetlacz LCD – bardzo 
czytelny

• Wskaźnik niskiego poziomu baterii 
i przeciążenia 

• Funkcja blokowania pomiaru 
dla większej dokładności (wynik 
pomiaru będzie wyświetlany 
przez 10 sekund)

WAGI 
ŁAZIENKOWE

ŚLEDŹ SWOJE POSTĘPY 
Ułatw sobie drogę do upragnionej 
sylwetki za pomocą wagi łazienkowej 
SENCOR podłączonej do naszej 
aplikacji, która zapisuje całą historię 
pomiarów, pokazuje trendy zmian  
i tworzy raporty, aby pomóc  
Ci prowadzić zdrowszy styl życia.

ZDROWIE Z SENCOR
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Ta waga łazienkowa fitness 
synchronizuje się przez Bluetooth  
z aplikacją SENCOR HOME (dostępnej 
dla systemów iOS i Android), dzięki 
czemu zawsze masz dostęp do wyników 
pomiarów. Stylowa platforma ze szkła 
powlekanego ITO (tlenkiem indowo-
cynowym) o grubości 6 mm jest 
wyposażona w duży, biały  
i czytelny wyświetlacz LED. 

W profilach poszczególnych użytkowników 
zapisywane są takie informacje, jak procentowa 
zawartość tkanki tłuszczowej, wody, tkanki 
mięśniowej i kostnej oraz białka, a także  
wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej, 
beztłuszczowej masy ciała i mięśni 
szkieletowych. Uzyskaj dokładne  
pomiary, trzymając w dłoni czujniki  
z 8 elektrodami i 6 kanałami  
pomiarowymi.

aplikacja  
 
SENCOR HOME
• Wiele profili użytkowników
• 15 języków: EN, CZ, SK, HU, PL, RU, 

HR, IT, ES, FR, DE, PT, AR, GR, FI
• Historia pomiarów
• Trendy zmian
• Raporty

Pobierz aplikację SENCOR z Google PLAY lub App Store

Waga łazienkowa

SBS 8802BL

POŁĄCZENIE BLUETOOTH  
z aplikacją SENCOR

DUŻY PODŚWIETLANY 
wyświetlacz LCD
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OPIS:
• Bluetooth i aplikacja SENCOR HOME dostępna dla systemów iOS i Android 
• Duży biały wyświetlacz LCD na szkle powlekanym ITO (6 mm) 
• Automatyczne włączanie i wyłączanie
• Uchwyt do ręki z czujnikami, 8 elektrodami i 6 kanałami pomiarowymi – dokładne pomiary
• Wiele profili użytkowników, gromadzenie danych, możliwość połączenia z Apple Health
• Mierzy: tkankę tłuszczową %, wodę %, tkankę mięśniową %, tkankę kostną %, białko %,  

trzewną tkankę tłuszczową, beztłuszczową masę ciała, mięśnie szkieletowe
• Raport o stanie zdrowia z oceną i sugestiami
• Maksymalne obciążenie: 180 kg / Dokładność: 100 g

BMR (ILOŚĆ KALORII, KTÓREJ ORGANIZM  
POTRZEBUJE W STANIE SPOCZYNKU,  
ABY UTRZYMAĆ WSZYSTKIE FUNKCJE  
ŻYCIOWE)

AMR (ILOŚĆ KALORII, KTÓREJ  
ORGANIZM POTRZEBUJE PODCZAS 
INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI  
FIZYCZNEJ)

ZAWARTOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ W %

ZAWARTOŚĆ WODY W %

ZAWARTOŚĆ TKANKI MIĘŚNIOWEJ W %

ZAWARTOŚĆ TKANKI KOSTNEJ W %

BMI

Wagi łazienkowe fitness o wyjątkowo 
płaskiej konstrukcji z szkła 
hartowanego wyświetlają masę  
ciała na dużym wyświetlaczu LCD  
i mierzą następujące parametry:
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aplikacja  
 
SENCOR HEALTH
• Wiele profili użytkowników
• 15 języków: EN, CZ, SK, HU, PL, RU, 

HR, IT, ES, FR, DE, PT, AR, GR, FI
• Historia pomiarów
• Trendy zmian
• Raporty

Pobierz aplikację SENCOR z Google PLAY lub App Store

OPIS
• Bluetooth
• Mierzy kluczowe parametry ciała
• Oblicza referencyjne dzienne zapotrzebowanie na kalorie
• Pamięć dla wielu użytkowników
• Przyciski typu soft-touch
• Płaska konstrukcja (22 mm)
• Szklana powierzchnia – łatwe czyszczenie
• Szkło bezpieczne hartowane (6 mm)
• Obciążenie do 180 kg (dokładność 100 g)
• Funkcja automatycznego włączania (waga natychmiast się 

włącza, gdy ktoś na nią wejdzie)
• Wyjątkowo duży, biały, podświetlany wyświetlacz LCD (74 x 35,6 mm)
• Możliwość wyboru jednostki masy (kg/lb)
• Wskaźnik niskiego poziomu baterii i przeciążenia
• Automatyczne wyłączanie w stanie bezczynności
• Funkcja blokowania pomiaru dla większej dokładności  

(wynik pomiaru będzie wyświetlany przez 10 sekund)

Ta niezwykle nowoczesna, 
inteligentna waga zaspokoi 
potrzeby nawet najbardziej 
wymagających konsumentów. 
Dzięki połączeniu Bluetooth użytkownik 
ma dostęp do wszystkich kluczowych 
parametrów ze smartfona lub tabletu.

Dla tego modelu można utworzyć  
w aplikacji wiele profili użytkowników  
w 15 językach. Użytkownik może 
sam ustalić, czy masa ciała ma być 
wyświetlana w kilogramach czy funtach. 
W aplikacji można nie tylko zapisać  
wiek, płeć i wzrost użytkownika,  
ale także określić pożądaną masę ciała  
i przeciętny dzienny poziom aktywności 
fizycznej. Każdy użytkownik może więc 
dokładnie monitorować zmiany swojej 
masy ciała. Aplikacja ma też słowniczek  
z wyjaśnieniami ważnych pojęć  
i instrukcję korzystania z wszystkich 
funkcji wagi. 

Z tej wyjątkowo płaskiej wagi, wykonanej ze 
szkła hartowanego o grubości 6 mm, mogą 
korzystać osoby ważące do 180 kg. Dzięki funkcji 
automatycznego włączania waga uruchamia 
się, gdy tylko ktoś na nią wejdzie. Waga posiada 
czytelny wyświetlacz LCD i jest zasilana na dwie 
baterie 1,5V (AAA).

Waga łazienkowa

SBS 8000BK
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SBS 6025WH SBS 6026BK

OPIS
• Mierzy różne parametry ciała: zawartość tkanki tłuszczowej,  

mięśniowej i kostnej w %, zawartość wody w %, BMI
• Pamięć dla 12 użytkowników i automatyczne rozpoznawanie użytkowników
• Szkło bezpieczne hartowane (6 mm) i duży podświetlany wyświetlacz LCD
• Powierzchnia ze szkła i stali nierdzewnej – łatwa konserwacja
• Obsługa dotykowa
• Zakres pomiaru do 180 kg (dokładność 100 g)
• Funkcja automatycznego włączania (waga natychmiast się włącza,  

gdy ktoś na nią wejdzie)
• Specjalny tryb Athlete dla osób aktywnych fizycznie
• Możliwość wyboru jednostki masy (kg/lb/st:lb)
• Płaski wskaźnik poziomu baterii i wskaźnik przeciążenia
• Automatyczne wyłączanie w stanie bezczynności

Ta waga łazienkowa fitness w szybki i prosty sposób dostarczy  
Ci kluczowych informacji na temat stanu Twojego ciała. 

Mierzy nie tylko całkowitą masę, ale także różne inne parametry (zawartość 
wody oraz tkanki tłuszczowej, mięśniowej i kostnej, BMI), które poddaje 
analizie. Obsługa jest naprawdę prosta dzięki przyciskom dotykowym  
i podświetlanemu wyświetlaczowi. Stylowa szklana platforma będzie 
pasować do łazienki i każdego pokoju.

Waga łazienkowa

SBS 6026BK

OPIS
• Wyjątkowo płaska konstrukcja (20 mm) i platforma z hartowanego  

szkła (6 mm) – łatwe czyszczenie 
• Wyjątkowo duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm)  

i duże przyciski – łatwa obsługa
• Pamięć dla 12 użytkowników 
• Obciążenie do 150 kg (dokładność 100 g) 
• Oblicza BMI, BMR i zalecane dzienne spożycie kalorii 
• Funkcja automatycznego włączania (waga natychmiast się włącza, gdy ktoś  

na nią wejdzie) i automatycznego wyłączania w stanie bezczynności
• Możliwość wyboru jednostki masy (kg/lb) 
• Wskaźnik niskiego poziomu baterii i przeciążenia 
• Funkcja blokowania pomiaru dla większej dokładności  

(wynik pomiaru będzie wyświetlany przez 10 sekund)

SBS 5050BK SBS 5051WH

Waga łazienkowa

SBS 5050BK
Inteligentna szklana waga o wyjątkowo płaskiej konstrukcji, wyposażona w duży wyświetlacz LCD  
i pamięć dla 12 profili użytkowników, z maksymalnym obciążeniem 150 kg. 

Ta inteligentna waga dokładnie obliczy nie tylko wskaźniki BMI i BMR dla danego użytkownika, ale także zalecane  
dzienne spożycie kalorii oraz procentową zawartość tkanki tłuszczowej i wody w organizmie.  
Lampka sygnalizuje niski poziom baterii. Waga jest zasilana na 1 baterię litową (w zestawie).
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OPIS
• Powierzchnia z bezpiecznego szkła hartowanego (5 mm) – łatwe 

czyszczenie
• Płaska konstrukcja (21 mm) z wyjątkowo dużym wyświetlaczem LCD  

(74 x 28,5 mm) 
• Maksymalne obciążenie 150 kg (dokładność 100 g) i 4 precyzyjne 

czujniki – dokładny pomiar 
• Funkcja automatycznego włączania (waga natychmiast się włącza, gdy 

ktoś na nią wejdzie) i automatycznego wyłączania w stanie bezczynności 
•  Funkcja blokowania pomiaru dla większej dokładności – wyświetlanie 

przez 10 sekund
•  Możliwość wyboru jednostki masy (kg/lb) 
•  Wskaźnik niskiego poziomu baterii i przeciążenia 
•  Zasilanie: 1x bateria litowa CR2032 (w zestawie)

Waga łazienkowa

SBS 2300BK

OPIS
• 4 precyzyjne czujniki – duża dokładność pomiaru
• Powierzchnia z bezpiecznego szkła hartowanego (6 mm) – łatwe czyszczenie
• Płaska konstrukcja (24 mm)
• Obciążenie do 150 kg (dokładność 100 g)
• Funkcja automatycznego włączania (waga natychmiast się włącza,  

gdy ktoś na nią wejdzie)
• Wyjątkowo duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm)
• Funkcja blokowania pomiaru dla większej dokładności
• Możliwość wyboru jednostki masy (kg/lb)
• Wskaźnik niskiego poziomu baterii i przeciążenia
• Automatyczne wyłączanie w stanie bezczynności

Ta wyjątkowo płaska waga osobowa z hartowanego szkła wygląda schludnie i jest wyposażona  
w duży wyświetlacz LCD. 

4 czujniki zapewniają dużą dokładność pomiarów do 150 kilogramów. Waga jest zasilana na 1 baterię litową.

Waga łazienkowa

SBS 113SL

SBS 2300BK SBS 2301WH SBS 2302SN

Dzięki szklanej platformie, wykonanej z bezpiecznego szkła 
hartowanego o grubości 5 mm, ta płaska waga (21 mm) 
wygląda stylowo i jest łatwa do umycia. 

Funkcja automatycznego włączania sprawia, że waga włącza się, gdy tylko 
ktoś na nią wejdzie, a cztery precyzyjne czujniki zapewniają dokładność 
pomiaru. Aby uzyskać jeszcze większą dokładność, można skorzystać 
z funkcji blokowania pomiaru – wtedy wyniki będą wyświetlane przez 
10 sekund. Maksymalne obciążenie wagi wynosi 150 kg – wskaźnik 
przeciążenia informuje o przekroczeniu tej masy. Waga jest zasilana  
na 1 baterię litową CR2032 i posiada wskaźnik niskiego poziomu baterii.
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PORĘCZNY 
DIETETYK 

W TWOJEJ KUCHNI
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Czy wagi mogą być inteligentne? Wagi SENCOR 
niewątpliwie są! Nasze nowe wagi kuchenne łączą 
się przez Bluetooth z aplikacją SENCOR FOOD, aby 
dostarczyć Ci wszystkich informacji żywieniowych, 
których potrzebujesz.

Aplikacja SENCOR FOOD współpracuje z popularną aplikacją 
Calorie Tables, w której imponującej bazie danych zgromadzono 
wartości odżywcze różnych produktów. Najpierw wyświetlana jest 
masa produktu. Po wybraniu właściwej pozycji z listy artykułów 
spożywczych aplikacja samodzielnie szacuje zawartą w nim ilość 
tłuszczu, węglowodanów i białka oraz inne wartości odżywcze. 
Wystarczy jedno kliknięcie, żeby zapisać posiłek w Calorie Charts, 
co ułatwia kontrolowanie diety w dłuższej perspektywie.

Tak jak wszystkie produkty marki SENCOR, te również wyglądają 
stylowo. Nasze metaliczne wagi do żywności są dostępne  
w dziewięciu kolorach. Całości dopełnia duży okrągły  
wyświetlacz – oczywiście doskonale czytelny.

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ    
WAGĘ KUCHENNĄ 
SENCOR
• Połączenie z urządzeniem 

mobilnym przez Bluetooth
• Interfejs SENCOR FOOD stworzony 

przez twórców aplikacji Calorie 
Tables

• Rozległa baza produktów 
spożywczych i ich wartości 
odżywczych

• Łatwe przenoszenie danych 
do osobistego programu 
żywnościowego w aplikacji  
Calorie Tables

WAGI KUCHENNE

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DLA ZDROWIA  
Marzy Ci się osobisty doradca żywieniowy w Twoim 
domu? Nasze wagi do żywności doskonale spełnią 
to zadanie. Dzięki połączeniu przez Bluetooth za 
aplikacją SENCOR FOOD na telefonie dostarczają 
dokładnych informacji na temat zawartości kalorii 
i wartości odżywczych. Węglowodany, białka, 
tłuszcze, cholesterol i błonnik – wszystko pod 
kontrolą. Z taką wagą prowadzenie zdrowego  
stylu życia staje się prostsze.

APLIKACJA  
SENCOR FOOD
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OPIS
• Oryginalna aplikacja SENCOR FOOD z obszerną bazą artykułów spożywczych
• Wyświetla wartości odżywcze, dzięki czemu możesz kontrolować dietę 

(węglowodany, białka, tłuszcze, cholesterol, błonnik itd.)
• Okrągły wyświetlacz LCD z białym podświetleniem
• Maksymalne obciążenie 5 kg/11 lb (dokładność 1 g/0,1 oz)
• Automatyczne wyłączanie w stanie bezczynności
• 3 tryby: ważenie/pomiar objętości mleka/pomiar objętości wody
• Inteligentna funkcja tary  

Inteligentna waga kuchenna i aplikacja SENCOR FOOD pomogą  
Ci dokładnie kontrolować spożycie kalorii i składników odżywczych. 

Wystarczy, że podłączysz wagę do telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się masa 
produktu, a gdy określisz, jaki to produkt, otrzymasz informacje o wartościach 
odżywczych. Nie dość, że waga jest inteligentna, to jeszcze świetnie wygląda. 
Dzięki dziewięciu dostępnym metalicznym kolorom i okrągłemu wyświetlaczowi 
będzie pasować do każdej kuchni.

Inteligentna waga kuchenna 

SKS 7078BK
SKS 7070GG SKS 7071GR SKS 7072BL
SKS 7073VT SKS 7074RD SKS 7075RS
SKS 7076GD SKS 7077CH SKS 7078BK
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Aplikacja  
SENCOR FOOD
• dokładne wartości odżywcze  

i kalkulator kalorii
• dostęp do 400 000 produktów  

w bazie danych
• połączenie z aplikacją Dine4Fit – 

możliwość importu danych  
do dziennego jadłospisu

Aplikacja powstała we współpracy z twórcami aplikacji 
Dine4Fit. Dzięki temu SENCOR FOOD ma bezpośredni 
dostęp do obszernej, regularnie aktualizowanej bazy 
artykułów spożywczych i ich wartości odżywczych. 

Waga automatycznie łączy się z telefonem, gdy 
aplikacja jest włączona. Aby ją sparować, musisz 
jedynie włączyć funkcję Bluetooth na swoim 
urządzeniu. Przeszukiwanie bazy artykułów 
spożywczych wymaga dostępu do Internetu. 

SENCOR FOOD posiada dwa tryby ważenia: w trybie 
„Na wadze” wyświetlane są kluczowe informacje  

o ważonym produkcie, a w trybie „Lista” użytkownik 
ma dostęp do pełnego zestawienia wartości 
odżywczych wielu produktów. Ten ostatni tryb może 
się przydać np. podczas gotowania według przepisu.

Aplikacja SENCOR FOOD jest połączona z aplikacją 
Dine4Fit. Po zważeniu produktów, możesz je dodać  
do swojego profilu w Dine4Fit jednym kliknięciem,  
aby kontrolować dietę w dłuższej perspektywie 
(niektóre zaawansowane funkcje aplikacji Dine4Fit 
mogą nie być darmowe).

OBSZERNA BAZA
artykułów spożywczych

PRZEJRZYSTA 
PREZENTACJA

wartości odżywczych

INFORMACJE
o ważonym produkcie

WARTOŚCI ODŻYWCZE
kilku produktów

Pobierz aplikację SENCOR z Google PLAY lub App Store
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POCZUJ BICIE SERCA,  

POCZUJ  
RYTM ŻYCIA
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Być może podczas pomiaru ciśnienia tętniczego  
u lekarza rodzinnego lub w szpitalu okazało się,  
że Twoje wyniki są podwyższone. Nic dziwnego 
– w nieznanym miejscu jesteśmy bardziej podatni 
na stres, który może wpływać na wyniki pomiaru. 
Właśnie dlatego domowy ciśnieniomierz jest 
świetnym narzędziem do codziennego monitorowania 
skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz 
tętna. Wszystkie wyniki pomiarów są bardzo czytelne 
dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD. 

Korzystanie z ciśnieniomierza jest bardzo proste: urządzenie 
automatycznie nadmuchuje regulowany mankiet i spuszcza 
z niego powietrze. W pamięci można przechowywać  
do 60 wyników wraz z datą i godziną pomiaru.

Dzięki aparatom do mierzenia ciśnienia SENCOR masz kontrolę 
nad tym, jak pracuje Twoje serce, i możesz dbać o zdrowie  
w domowym zaciszu.

CIŚNIENIOMIERZE

W DOMOWYM ZACISZU 
Mierz skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi 
oraz tętno, kiedy tylko chcesz, nie wychodząc 
z domu. Ciśnieniomierz SENCOR stanie się 
Twoim sprzymierzeńcem w trosce o zdrowie. DLA TWOJEGO ZDROWIA

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ 
CIŚNIENIOMIERZ 
SENCOR
• Łatwy pomiar skurczowego  

i rozkurczowego ciśnienia krwi  
oraz tętna 

• Ostrzeżenie o arytmii serca dla 
ochrony zdrowia

• Duży wyświetlacz LCD – bardzo 
czytelny  

• W pamięci można przechowywać  
do 60 wyników wraz z datą i godziną 
pomiaru

• Automatyczna inflacja i deflacja 
regulowanego mankietu
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ZASILANIE NA BATERIE
4x AAA

REGULOWANY MANKIET
22-24 cm

DUŻY WYŚWIETLACZ LCD
65 x 50 mm

Łatwy i komfortowy pomiar ciśnienia krwi? Z ciśnieniomierzem SBP 6800WH  
to możliwe! Aparat został zaprojektowany do łatwego mierzenia ciśnienia  
w domowych warunkach. 

Dzięki technologii ComfortMe możesz dokładnie sprawdzać swoje ciśnienie bez bólu i podrażnień. 
Niezawodność i dokładność pomiaru ciśnienia krwi i tętna została potwierdzona w intensywnych 
testach prowadzonych przez znane organizacje zdrowotne. 

OPIS
• Technologia MWI – dokładny pomiar ciśnienia krwi i tętna
• Technologia ComfortMe – komfortowe sprawdzanie 

ciśnienia tętniczego 
• Wykrywanie ruchu ciała
• Wskazywanie nieregularnego rytmu serca
• Średnica mankietu regulowana w zakresie  

22-42 cm
• Funkcja uśredniania: oblicza średnią  

z 3 największych zestawów danych
• Duży 3-wierszowy wyświetlacz LCD  

 
65 × 50 mm

• Pamięć mieści do 60 wyników wraz 
z datą i godziną pomiaru

• Zakres pomiaru (tętno):  
40-199 uderzeń na minutę

• Zakres pomiaru (ciśnienie 
krwi): 0-299 mmHG

• Dokładność pomiaru:  
3 mmHg dla ciśnienia 
tętniczego, 5% dla tętna

• Trzy przyciski mechaniczne:  
 
START/STOP, SET, MEM

Ciśnieniomierz

SBP 6800WH
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Z tego niewielkiego cyfrowego ciśnieniomierza można z łatwością korzystać w domu lub w podróży. 
Urządzenie mierzy skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi oraz tętno na nadgarstku. Mankiet można 
dopasować do ramienia o obwodzie do 19,5 cm. 

Urządzenie jest wyposażone w duży wyświetlacz LCD i może zapamiętać do 60 wyników pomiarów. Aparat pokazuje 
podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (nadciśnienie) w formie graficznej, a ponadto może ostrzegać o nieregularnym  
biciu serca. Model SBD 1470 posiada wskaźnik niskiego poziomu baterii.  
Urządzenie jest zasilane na 4 baterie AAA.

Urządzenie do pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu.

Wyniki na dużym wyświetlaczu LCD są doskonale czytelne. Duże, wyróżniające się pod względem graficznym przyciski 
ułatwiają obsługę. Aparat informuje o podejrzeniu nadciśnienia tętniczego i/lub arytmii serca w formie graficznej.  
W pamięci można zapisać do 60 wyników pomiarów dla jednego użytkownika. Ciśnieniomierz posiada wskaźnik niskiego 
poziomu baterii, a wymiana baterii nie powoduje utraty danych z pamięci. Urządzenie jest zasilane na 4 baterie AA.

OPIS
• Do łatwego mierzenia ciśnienia w domowych warunkach
• Mierzy skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi oraz tętno
• Ostrzeżenie o arytmii serca
• Informacja o podwyższonym ciśnieniu krwi w formie 

graficznej (lekkie / umiarkowane / poważne nadciśnienie)
• Średnica mankietu regulowana w zakresie 13,5-19,5 cm
• Duży wyświetlacz LCD (31 x 44 mm)
• W pamięci można przechowywać do 60 wyników  

(dla 1 użytkownika) wraz z datą i godziną pomiaru
• Automatyczna inflacja i deflacja mankietu

OPIS
• Do łatwego mierzenia ciśnienia w domowych warunkach
• Mierzy skurczowe i rozkurczowe ciśnienie  

krwi oraz tętno serca
• W pamięci można zapisać do 60 wyników 

pomiarów (dla 1 użytkownika)
• Informacja o podwyższonym ciśnieniu krwi 

w formie graficznej (lekkie / umiarkowane / 
poważne nadciśnienie)

• Ostrzeżenie o arytmii serca
• Średnica mankietu regulowana  

w zakresie 22-42 cm
• Wyjątkowo duży wyświetlacz LCD  

(61 x 93 mm)
• W pamięci można przechowywać 

do 60 wyników (dla 1 użytkownika) 
wraz z datą i godziną pomiaru

• Automatyczna inflacja i deflacja mankietu

Ciśnieniomierz

SBD 1470WH

Ciśnieniomierz

SBP 690
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PIELĘGNACJA 
CIAŁA
Zapomnij o zimnym łóżku i nienagrzanej kołdrze.  
Koc elektryczny SENCOR pozwoli Ci cieszyć się 
cieplutkim łóżkiem zawsze, gdy potrzebujesz się 
rozgrzać. To jednak nie wszystko – nie będziesz  
się też spierać z partnerem na temat poziomu grzania, 
ponieważ po obu stronach koca elektrycznego  
na podwójne łóżko znajdują się kontrolery  
do regulacji temperatury. Nie pozostaje nic  
innego, jak schować się pod koc.
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RADOŚĆ Z 

CIEPŁEGO 
ŁÓŻKA
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Chłodne dni zdarzają się niezależnie od pory roku.  
To jednak nie powód do zmartwień, bo koc 
elektryczny SENCOR sprawi, że w Twoim łóżku 
będzie zawsze miło i ciepło. Nasze koce elektryczne 
są dostępne w trzech wersjach – możesz wybrać 
koc na pojedyncze lub podwójne łóżko albo 
ogrzewacz do stóp. 

Korzystanie z największego koca nie wymaga kompromisów, 
ponieważ osoby leżące po obu stronach mogą dostosować 
temperaturę do swoich potrzeb za pomocą własnego pilota.

Delikatny dla skóry materiał jest niezwykle komfortowy,  
a bezpieczeństwo zapewnia automatyczne wyłączanie 
po trzech godzinach, ochrona przed przegrzaniem oraz 
automatyczne odcinanie zasilania w razie uszkodzenia.

KOCE 
ELEKTRYCZNE

ZAPOMNIJ O ZIMNYM ŁÓŻKU 
Już nigdy więcej nie będziesz się troszczyć 
o ogrzanie łóżka – koc elektryczny 
SENCOR załatwi to w 30 minut. Wspaniałe 
rozwiązanie na chłodne dni, które zdarzają 
się przez cały rok.

PODGRZEWANY KOC

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ  
KOC ELEKTRYCZNY 
SENCOR
• Rozmiar na pojedyncze lub 

podwójne łóżko 

• Pilot do regulacji temperatury

• Łatwa konserwacja dzięki 
odczepianym przewodom  
z pilotami

• Delikatny dla skóry, przyjemny  
w dotyku materiał

• Lampka kontrolna i ochrona przed 
przegrzaniem dla bezpieczeństwa
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Koc elektryczny

SUB 2001B

OPIS
• Wyjątkowo miękki, puszysty materiał Sherpa
• Niezawodna japońska technologia przewodów,  

9 podświetlonych ustawień temperatury
• Rozmiar XL
• Możliwość prania dzięki odczepianemu 

kontrolerowi
• Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem
• Automatyczne odcinanie zasilania w razie 

uszkodzenia
• Automatycznie wyłączanie po 3 godzinach
• Szybkie nagrzewanie
• Rozmiar: 180 x 130 cm
• Moc: 160 W

ROZMIAR XL 180 X 130 CM MOŻLIWOŚĆ PRANIA 
DZIĘKI ODCZEPIANEMU 

KONTROLEROWI

WYJĄTKOWO MIĘKKI,  
PUSZYSTY MATERIAŁ

Niezależnie od tego, gdzie Ci zimno, 
wystarczy, że włączysz podgrzewany koc, 
aby się ogrzać. Zachwyci Cię wyjątkowo 
miękki, puszysty materiał, podobnie jak 
9-stopniowa regulacja temperatury, dzięki 
której ustawisz taki poziom grzania,  
na jaki masz ochotę. Japońska 
technologia przewodów zapewnia 
niezawodność i bezpieczeństwo 

Potrójny system bezpieczeństwa obejmuje 
elektroniczną ochronę przed przegrzaniem, 
automatyczne odcinanie zasilania w razie 
uszkodzenia i automatyczne wyłączanie  
po trzech godzinach.

SUB 2000G SUB 2001B
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Koc elektryczny

SUB 2700WH
Zachwyć się delikatnym dla skóry, oddychającym i miękkim materiałem polarowym ze stębnowaniem Stamp Welding, 
które zwiększa trwałość. Koc można łatwo doczepić do materaca za pomocą gumek, a także prać, ponieważ kontroler jest 
odczepiany. Trzy podświetlone ustawienia temperatury oraz duży rozmiar na podwójne łóżko (160x140 cm) zapewniają 
niezwykły komfort. Japońska technologia przewodów zapewnia niezawodność i jest wyposażona w zaawansowany system 
bezpieczeństwa, który obejmuje automatyczne wyłączanie po trzech godzinach, elektroniczną ochronę przed przegrzaniem 
oraz automatyczne odcinanie zasilania w razie uszkodzenia.

OPIS
• Rozmiar odpowiedni dla dwóch osób w podwójnym łóżku (160 x 140 cm)
• 2 niezależne piloty i 2 poziomy ustawienia temperatury
• Zalecany czas nagrzewania: 30 min
•  Nadaje się do prania (odczepiane przewody i piloty)
•  Materiał: 100% poliester (polar syntetyczny)
•  Lampka kontrolna i ochrona przed przegrzaniem
•  Długość przewodu zasilającego: 2,0 m
•  Moc 2x60 W

Koc elektryczny

SUB 291
Dzięki dwóm niezależnym pilotom i dwóm poziomom temperatury ten koc elektryczny zapewnia maksymalny 
komfort parze w podwójnym łóżku (160 x 140 cm). Zalecany czas nagrzewania wynosi 30 minut. Koc jest 
wykonany w 100% z poliestru i może być prany (przewody wraz z pilotami da się łatwo odczepić). Lampka 
kontrolna informuje o tym, że koc jest włączony, a ochrona przed przegrzaniem zapewnia bezpieczeństwo.

OPIS
• Wykonany z delikatnych dla skóry i oddychających materiałów  
• Miękki materiał polarowy (poliester) ze stębnowaniem  

Stamp Welding dla większej trwałości  
• Japońska technologia przewodów zapewnia niezawodność
•  Bardzo komfortowa dodatkowa warstwa z pianki  
•  3 podświetlone ustawienia temperatury  
•  Łatwe doczepianie do materaca za pomocą gumek  
•  Możliwość prania dzięki odczepianemu kontrolerowi  
•  Rozmiar podwójny: 160x140 cm  
•  Zaawansowany system bezpieczeństwa – elektroniczna ochrona przed 

przegrzaniem i automatyczne odcinanie zasilania w razie uszkodzenia
•  Automatycznie wyłączanie po 3 godzinach  

MIĘKKI MATERIAŁ POLAROWY ROZMIAR NA PODWÓJNE 
ŁÓŻKO

NADAJE SIĘ  
do prania dzięki odczepianym 

przewodom z pilotami
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Koc elektryczny

SUB 281BE
Dwa niezależne od siebie piloty oraz rozmiar odpowiedni na podwójne łóżko (160 x 140 cm) sprawiają, 
że korzystanie z tego koca elektrycznego to czysta przyjemność. Dwa poziomy ustawienia temperatury 
zapewnią pożądane ciepło po zalecanych 30 minutach nagrzewania. 

Koc jest w 100% wykonany z poliestru (polaru) i nadaje się do prania dzięki temu, że przewody wraz z pilotami można odczepić.

OPIS:
• Rozmiar na podwójne łóżko (160 x 140 cm)
• 2 poziomy ustawienia temperatury i zalecany  

czas nagrzewania 30 min 
• Polar wykonany w 100% z poliestru nadaje się  

do prania dzięki odczepianym przewodom z pilotami
• Lampka kontrolna i ochrona przed przegrzaniem
• Długość przewodu zasilającego: 2,0 m
• Moc 2x60 W

OPIS
• 3 podświetlone ustawienia temperatury  
• Łatwe doczepianie do materaca za pomocą gumek  
• Możliwość prania dzięki odczepianemu kontrolerowi  
• Zaawansowany system bezpieczeństwa – ochrona przed 

przegrzaniem i automatyczne odcinanie zasilania w razie 
uszkodzenia  

• Automatycznie wyłączanie po 3 godzinach  
• Rozmiar na pojedyncze łóżko: 150 x 80 cm  

Koc elektryczny

SUB 1700WH
Ten koc elektryczny na pojedyncze łóżko zachwyci Cię niezwykle komfortową warstwą z pianki.  
Jest wykonany z delikatnego dla skóry, oddychającego i miękkiego materiału polarowego  
ze stębnowaniem Stamp Welding, które zwiększa trwałość. 

Japońska technologia przewodów zapewnia niezwykłą trwałość i jest uzupełniona o ochronę przed przegrzaniem. Wybierz jedno 
z trzech ustawień temperatury, a koc szybko się nagrzeje, dając Ci ciepło, którego potrzebujesz, żeby porządnie odpocząć.

ELEKTRONICZNA REGULACJA 
TEMPERATURY
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Koc elektryczny

SUB 181BE 
Świetny w użyciu i łatwy w utrzymaniu – ten koc elektryczny na pojedyncze łóżko (150 x 80 cm) 
sprawi, że będzie Ci ciepło niezależnie od pogody. 

Możesz ustawić jeden z dwóch poziomów temperatury, a w razie potrzeby wyprać koc dzięki odczepianemu przewodowi.

OPIS
• Przyjazny dla skóry, oddychający mikropolar
• Elektroniczna regulacja temperatury – trzy 

podświetlone ustawienia
• Automatyczne wyłączanie po 90 minutach
• Zaawansowany system bezpieczeństwa – 

elektroniczna ochrona przed przegrzaniem  
i automatyczne odcinanie zasilania  
w razie uszkodzenia

• Odczepiana puszysta  
podszewka – nadaje się do prania  

• Materiał: 100% poliester
• Rozmiar: 30 x 30 x 24 cm  
• Moc: 100 W  

Koc elektryczny

SUB 0700BE
Dzięki naszemu ogrzewaczowi Twoje stopy już nigdy nie 
zmarzną. Wyjątkowo miękki, puszysty materiał sprawia,  
że korzystanie z koca jest niezwykle przyjemne. 

Trzy podświetlone ustawienia temperatury i funkcja automatycznego 
wyłączania po 90 minutach zapewniają wygodną obsługę.  
Najwyższe bezpieczeństwo zapewnia elektroniczna  
ochrona przed przegrzaniem i automatyczne odcinanie  
zasilania w razie uszkodzenia.

OPIS
• Rozmiar odpowiedni dla jednej osoby 
• Pilot
• Zalecany czas nagrzewania: 30 min
• Wskaźnik zasilania
• Ochrona przed przegrzaniem
• Długość przewodu zasilającego: 2,0 m
• Moc 60 W
• Polar wykonany w 100% z poliestru nadaje się  

do prania dzięki odczepianemu przewodowi z pilotem

ODCZEPIANA PUSZYSTA 
PODSZEWKA

ODDYCHAJĄCY MIKROPOLAR
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MODEL SHI 5600GD SHI 5300GD SHI 5200GD SHI 5500GD SHI 4500GD

Moc 55 W 50 W 50 W 50 W 60 W 

Powierzchnia płytek powłoka tytanowa powłoka tytanowa powłoka tytanowa powłoka tytanowa powłoka tytanowa

Przewód oplot tekstylny - 
złoto

oplot tekstylny - 
złoto

oplot tekstylny - 
złoto

oplot tekstylny - 
złoto

oplot tekstylny - 
złoto

Etui podróżne tak tak tak tak tak

Magnetyczne pudełko prezentowe tak tak tak tak tak

Biały wyświetlacz tak tak tak tak tak

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

Moc 45 W 50 W 42 W 45 W 40 W 40 W 

Jonizacja tak, aktywna tak, pasywna  
(na płytce)

tak, pasywna  
(na płytce)

tak, pasywna  
(na płytce) - -

Etui podróżne tak tak - - - -

Magnetyczne pudełko 
prezentowe tak tak - - - -

Biały wyświetlacz tak tak - - - -

PROSTOWNICE

PROSTOWNICE
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MODEL SHS 7551VT 
SHS 7551RD SHS 8401BK SHS 3000BK

Ustawienia temperatury 2 2 2

Zimne powietrze tak tak tak

Jonizacja tak tak -

Liczba końcówek 7 2 -

Moc 1000 W 1000 W 400 W

MODEL SHS 0900GD SHS 0910GD

Ustawienia temperatury 11 2

Zimne powietrze tak tak

Jonizacja tak tak

Liczba końcówek - 2

Moc 45 W 1000 W

MODEL SHS 8603 SHS 0920BK SHS O850BK

Ustawienia temperatury 1 5 5

Zimne powietrze - - -

Jonizacja - tak -

Liczba końcówek - - -

Moc 38 W 62 W 42 W

LOKÓWKI  
NA GORĄCE  
POWIETRZE

AUTOMATYCZNA  
LOKÓWKA

LOKÓWKI
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MODEL
SHD 6600V   

SHD 6600 SHD 
6600W

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

Silnik DC DC AC DC

Moc 2000 W 1400 W 2300 W 2200 W

Poziomy mocy 3 2 3 3

Prędkości 2 1 2 2

Zimny nawiew tak tak tak tak

Jonizacja - - tak tak

Składana rączka - - - -

Zdejmowana osłona tylnego filtra tak - tak tak

Dyfuzor - tak tak tak

Długość przewodu zasilającego 2,6 m 1,7 m 1,7 m 1,7 m

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

Silnik AC AC AC DC

Moc 2 400 W 2 400 W 2 100 W 2000 W

Poziomy mocy 3 3 3 3

Prędkości 2 2 2 2

Zimny nawiew tak tak tak tak

Jonizacja tak tak tak -

Składana rączka - - - -

Zdejmowana osłona tylnego filtra tak tak tak tak

Dyfuzor tak tak tak tak

Długość przewodu zasilającego 3 m 2 m 2,2 m 2,6 m

SUSZARKI  
DO WŁOSÓW

SUSZARKI  
DO WŁOSÓW
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MODEL SHD 0045BK SHD 7200GD SHD 7100BK SHD 6400V 
SHD 6400B

Silnik DC DC DC DC

Moc 1 600 W 2000 W 2000 W 850 W

Poziomy mocy 3 3 3 2

Prędkości 2 2 2 1

Zimny nawiew tak tak tak tak

Jonizacja - tak tak -

Składana rączka tak tak tak tak

Zdejmowana osłona tylnego filtra tak tak tak -

Dyfuzor - tak - -

Długość przewodu zasilającego 1,8 m 1,7 m 1,8 m 1,7 m

SUSZARKI  
DO WŁOSÓW
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MODEL SHP 8900BK SHP 8400BK SHP 8305BK SHP 7411BK

Moc sieciowo-akumulatorowe sieciowo-akumulatorowe sieciowo-akumulatorowe sieciowo-akumulatorowe

Wymienne końcówki 7 8 12 12

Szerokość ostrza 46 mm 46 mm 39 mm 34 mm

Tytanowe ostrza tak tak tak tak

Direct Drive tak tak tak tak

Czas ładowania 2 godziny 2 godziny 2 godziny 2 godziny

Czas pracy 3 godziny 2 godziny 1 godzina 2 godziny

Etui podróżne - tak tak -

Nóżka - - tak tak

MASZYNKI 
DO STRZYŻENIA

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

Zasilanie sieciowo-akumulatorowe sieciowo-akumulatorowe sieciowo-akumulatorowe sieciowe

Nasadki grzebieniowe 1 4 1 4

Szerokość ostrza 35 mm 28 mm 25 mm 45 mm

Czas ładowania 8 godzin 2 godziny 8 godzin -

Czas pracy 50 minut 1 godzina 50 minut -

Nóżka - - - -

MASZYNKI 
DO STRZYŻENIA
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MODEL SHP 460CH SHP 211SL SHP 101BL

Zasilanie sieciowe sieciowe -

Nasadki grzebieniowe 4 4 -

Szerokość ostrza 45 mm 45 mm -

Czas ładowania - - -

Czas pracy - - -

Nóżka - - tak

MODEL SHP 7201SL SHP 6201RD SHP 5207CH
SHP 4502BL 

 
SHP 4501BK

Moc sieciowo-akumulatorowe sieciowo-akumulatorowe sieciowo-akumulatorowe sieciowo-akumulatorowe

Wymienne końcówki 7 6 2 2

Szerokość ostrza 41 mm 41 mm 40 mm 39 mm

Tytanowe ostrza tak tak tak

Direct Drive tak tak tak

Czas ładowania 8 godzin 8 godzin 8 godzin

Czas pracy 45 minut 45 minut 90 minut 40 minut

Etui podróżne - - -

Nóżka tak - - tak

MASZYNKI 
DO STRZYŻENIA

MASZYNKI 
DO STRZYŻENIA
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MODEL SMS 7000BK SMS 5520BL SMS 5510BK SMS 501x SMS 4210BK

Technologia 4D tak tak tak tak tak

Ruchome głowice 3 3 3 3 3

Zasilanie przewodowe/
bezprzewodowe

przewodowe/
bezprzewodowe

przewodowe/
bezprzewodowe

przewodowe/
bezprzewodowe

przewodowe/
bezprzewodowe

Czas pracy 3 godziny 60 minut 60 minut 40 minut 50 minut

Czas ładowania 3,5 godziny 1,5 godziny 1,5 godziny 2 godziny 2 godziny

Trymer tak tak tak tak tak

Etui podróżne - - - tak -

MĘSKIE  
GOLARKI  
ELEKTRYCZNE
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MODEL SMS 401x
SMS 2001BK 

 
SMS 2002RD

Technologia 4D - -

Ruchome głowice 3 2

Zasilanie przewodowe/
bezprzewodowe

przewodowe/
bezprzewodowe

Czas pracy 75 minut 45 minut

Czas ładowania 8 godzin 8 godzin

Trymer - -

Etui podróżne - -

MĘSKIE  
GOLARKI  
ELEKTRYCZNE

MODEL SHP 0450BK

Zasilanie sieciowo-bateryjne

Wymienne końcówki 3

Szerokość ostrza 29 mm

Tytanowe ostrze -

Direct Drive tak

Czas ładowania 2 godziny

Czas pracy 45 minut

Etui podróżne -

Nóżka -

MASZYNKA 
WIELOFUNKCYJNA
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MODEL
SOC 4210BL  

 
SOC 4211GD 

SOC 3313PW
SOC 3311BK  

SOC 3312WH 

Programy 4 5 5

Prędkości - - -

Ruchy na minutę 40 000 48 000 48 000

Quadpacer tak tak tak

Wydajność baterii 45 dni 45 dni 45 dni

Sterylizator UV tak tak tak

Etui z portem USB tak tak tak

Etui tak tak tak

Kod IP IPX7 IPX7 IPX7

Szklanka z ładowarką indukcyjną tak - -

ELEKTRYCZNE  
SZCZOTECZKI 
SONICZNE

MODEL
SOC 2200SL  
SOC 2201RS  
SOC 2202TQ

SOC 1101RD  
SOC 1100SL  
SOC 1102TQ

SOC 0910BL  
SOC 0911RS  
SOC 0912GR

Programy 5 1 1

Prędkości - 10 2

Ruchy na minutę 45 000 41 000 26 000

Quadpacer tak tak tak

Wydajność baterii 45 dni 45 dni 15 dni

Sterylizator UV - - -

Etui z portem USB tak - -

Etui tak tak -

Kod IP IPX7 IPX7 IPX7

ELEKTRYCZNE  
SZCZOTECZKI 
SONICZNE
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MODEL SOI 3312WH
SOI 2200SL  
SOI 2201RS  
SOI 2202TQ

SOI 1100SL 
SOI 1101RD 
SOI 1102TQ

Liczba trybów pracy 3 3 3

Automatyczny timer zegar 4 x 30 sekund zegar 4 x 30 sekund zegar 4 x 30 sekund

Pojemność zbiornika na wodę 600 ml 600 ml 150 ml 

Liczba końcówek 4 4 5

Liczba zestawów w opakowaniu 2 2 2

Głowica obrotowa o 360 stopni tak tak tak

Możliwość płukania jamy ustnej tak tak tak

Etui podróżne nie nie tak

Osobne etui na końcówki tak tak nie

IRYGATORY  
DO ZĘBÓW
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MODEL SBS 8802BL SBS 8000BK
SBS 6025WH                 
SBS 6026BK

SBS 5050BK                    
SBS 5051WH

SBS 2302SN                  
SBS 2300BK                 
SBS 2301WH

SBS 113SL

Maksymalne obciążenie 180 kg 180 kg 180 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Dokładność pomiaru 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

Wyjątkowo płaska kon-
strukcja (wysokość w mm) 22 mm 22 mm 23 mm 20 mm 21 mm 24 mm

Wykonanie platformy szkło szkło szkło szkło szkło szkło

Szkło bezpieczne harto-
wane (wysokość w mm) 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 5 mm 6 mm

Wyświetlacz LCD Duży biały 
wyświetlacz LCD 74 x 35,6 mm 62 x 62 mm 74 x 28,5 mm 74 x 28,5 mm 74 x 28,5 mm

Dostępne jednostki 
masy kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb

Bluetooth tak tak - - - -

Pomiar tkanki 
tłuszczowej (%) tak tak tak tak - -

Pomiar zawartości  
wody (%) tak tak tak tak - -

Pomiar tkanki 
mięśniowej (%) tak tak tak - - -

Pomiar tkanki kostnej 
(%) tak tak tak - - -

Automatyczne 
włączanie tak tak tak tak tak tak

Pamięć do x 
użytkowników

konto dla wielu 
użytkowników 

konto dla wielu 
użytkowników 12 12 12 12

Baterie 4 x 1,5V AAA (w 
zestawie)

2 x 1,5V AAA (w 
zestawie)

3 x 1,5V AAA (w 
zestawie)

1 x CR2032 (w 
zestawie)

1 x CR2032 (w 
zestawie)

1 x CR2032 (w 
zestawie)

WAGI  
OSOBOWE

118

HIGIENA OSOBISTA



MODEL SBP 6800WH SBD 1470WH SBP 690

Pomiar ciśnienia tętniczego, tętna ciśnienia tętniczego, tętna ciśnienia tętniczego, tętna

Ostrzeżenie o arytmii 
serca tak tak tak

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

Średnica mankietu 22-42 cm 13,5-19,5 cm 22-42 cm

Pamięć 60 pomiarów (dla 1 użytkownika) 60 pomiarów (dla 1 użytkownika) 60 pomiarów (dla 1 użytkownika)

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

APARAT 
DO MIERZENIA 
CIŚNIENIA

MODEL SKS 707x

Kolor                 

Maksymalne obciążenie  5 kg

Dostępne jednostki masy g/kg/oz/lb:oz

Wybór jednostki masy tak

Wykonanie platformy szkło

Wyświetlacz LCD tak

Aplikacja SENCOR FOOD połączona z aplikacją Dine4Fit, w której bazie danych 
znajduje się 400 000 artykułów spożywczych

Kalorie, sód itd. tak

Wskaźnik przeciążenia tak

Wskaźnik niskiego  
poziomu baterii tak

4 czujniki dla większej  
dokładności pomiaru tak

Automatyczne wyłączanie  
w stanie bezczynności tak

Pomiar objętości płynów tak

INTELIGENTNA 
WAGA 
KUCHENNA
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