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SENCOR TWOJE 
WEWNĘTRZNE PIĘKNO
ZDROWSZE ŻYCIE DZIĘKI JEDNEJ MARCE 
– DLA ZADBANEGO CIAŁA
Zdrowy tryb życia stał się wiodącym trendem 
na całym świecie. Ludzie częściej zwracają 
uwagę na to, co jedzą, jak dbają o własne ciało, 
jak również na produkty, których używają na co 
dzień w swoich domach. Współczesny człowiek 
stara się wrócić do korzeni diety naszego gatunku 
zastępując modyfikowane i przetworzone pokarmy 
prostymi składnikami. Chce mieszkać w otoczeniu 
naturalnych materiałów, jak również preferuje 
produkty naturalne dbające o higienę osobistą. 
Zdrowy tryb życia i dbałość o środowisko stają się 
dla konsumentów coraz bardziej ważne, a SENCOR 
w pełni wspiera ten trend.

W ofercie marki SENCOR znajduje się wiele efektywnych 
urządzeń, które upraszczają i przyspieszają proces 
pielęgnacji ciała, w tym higieny jamy ustnej. Ta ostatnia 
jest jedną z najważniejszych czynności prewencyjnych, 
jakie wykonujemy na co dzień, ponieważ jakiekolwiek 
zaniedbania w tej kwestii mogą być przyczyną potencjalnych 
problemów, których rozwiązanie jest zarówno bardzo 
kosztowne, jak i bolesne. Można ich uniknąć używając 
jednej z sonicznych szczoteczek do zębów marki SENCOR.
Szczoteczki SENCOR posiadają różnorodne programy dla 
różnego typu zębów, światło UV zapewniający perfekcyjne 

czyszczenie samej szczoteczki, wysoką częstotliwość 
ruchów oraz nowoczesny i atrakcyjny wygląd. 

SENCOR oferuje również szeroką gamę produktów do 
pielęgnacji włosów. Suszarki SENCOR wyposażone 
są w  mocne silniki, które pomogą wam wysuszyć 
i  wystylizować włosy w bardzo krótkim czasie. Co ważne, 
produkty marki SENCOR nie niszczą struktury włosa, 
ponieważ wyposażone są w jonizatory oraz dają możliwość 
suszenia przy użyciu zimnego powietrza. Niektóre modele 
posiadają również dłuższe kable zasilające, co znacznie 
ułatwia ich użytkowanie. Każda z suszarek wyposażona jest 
w dyfuzor, doceniany przez wielu klientów ze względu na 
jego możliwości zwiększania objętości włosów.

W ofercie SENCOR znajdują się również golarki i trymery, 
które idealnie nadają się do pielęgnacji całego ciała. 
Zapewniają bezpieczne i wygodne użytkowanie, dzięki 
wysokiemu stopniowi ochrony IPX5 oraz ergonomicznie 
zaprojektowanym rączkom.  

SENCOR to marka tysiąca serc (SEN w języku 
japońskim oznacza tysiąc, a COR oznacza serce po Łacinie) 
i z pewnością skradnie twoje serce. Wciąż powiększające 
się portfolio produktów w segmencie higieny osobistej 
wyróżniających się zaawansowaną technologią przyciąga 
uwagę różnorodnością designu i kolorów zachowując 
wysoką jakość w stosunku do proponowanych cen.
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Waga
Waga to kwestia, z którą mierzą się zarówno mężczyźni, 
jak i   kobiety w każdym wieku. Jednakże współczesna 
medycyna oraz wspomniany zdrowy tryb życia kładą nacisk na 
monitorowanie nie tylko naszych kilogramów, ale również kilku 
innych czynników: zawartości wody w organizmie, zawartości 
tkanki mięśniowej, tłuszczowej oraz kostnej. Właściwe proporcje 
poszczególnych części ciała gwarantują nie tylko prawidłowe 
funkcjonowanie naszego organizmu, ale także zdrowy wygląd.

Wagi łazienkowe SENCOR monitorują wiele parametrów: BMI 
(wskaźnik masy ciała), BMR (zapotrzebowanie kaloryczne) 
i  inne. Niektóre z nich można połączyć ze smartfonem za 
pomocą aplikacji SENCOR, dzięki czemu można na bieżąco 
śledzić zmiany w poszczególnych parametrach na wykresach 
i w tabelach. Wagi są w większości wykonane z hartowanego 
szkła, są łatwe w  obsłudze i włączają się automatycznie 
w momencie przyciśnięcia stopą. Ponadto, mogą zapamiętywać 
wielu użytkowników. Są również cienkie co ułatwia ich 
przechowywanie. 

Ciśnienie krwi

Mierzenie ciśnienia w warunkach szpitalnych lub w gabinecie 
lekarskim może wywoływać dodatkowy stres. Dlatego też 
robienie tego w domu, szczególnie w przypadku osób starszych 
i schorowanych, choć również w przypadku sportowców, jest 
idealną alternatywą. Regularne mierzenie ciśnienia krwi pomaga 
kontrolować właściwą pracę serca. Najważniejszą cechą 
aparatów do mierzenia ciśnienia w warunkach domowych jest 
łatwość ich obsługi. Ciśnieniomierze naramienne i nadgarstkowe 
marki SENCOR posiadają kilka prostych przycisków oraz duży 
i przejrzysty ekran, a niektóre z nich mogą nawet zapisywać 
w pamięci wiele następujących po sobie wyników pomiaru.

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ SENCOR 
Produkty marki SENCOR 
zaprojektowano tak, aby wprowadzały 
do waszego codziennego życia wygodę 
i wysoką jakość. Wykorzystujemy 
najbardziej zaawansowane technologie 
pozwalające na oszczędność czasu 
i energii, a także zapewniające naszym 
urządzeniom atrakcyjny wygląd.  
Dzięki nim lepiej zadbacie o higienę 
osobistą oraz zdrowy tryb życia. Cieszcie 
się profesjonalnymi wynikami waszej 
pracy w zaciszu swojego domowego 
ogniska dzięki marce SENCOR.

PIELĘGNACJA CIAŁA
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IDEALNY
WYGLĄD 

TO IDEALNY 
POCZĄTEK DNIA 
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CODZIENNA PIELĘGNACJA

Aby cieszyć się idealnie gładką twarzą, musisz wybrać 
golarkę elektryczną z najwyższej półki. Dzięki niej, codzienna 
pielęgnacja zarostu będzie łatwa i nie zajmie ci wiele czasu. 
Ponadto, wybór właściwej golarki pozwoli uniknąć uszkodzeń 
skóry i/lub podrażnień, które mogą pojawić się w wyniku 
korzystania z niewłaściwej golarki – nie tylko w przypadku, 
gdy twoja skóra jest nadwrażliwa.

Golarka rotacyjna to idealny wybór gwarantujący gładką 
skórę i dokładne golenie. Wyposażona jest w obracające się 
elementy, które dokładnie podążają za kształtem twojej twarzy. 
Wszystkie golarki marki SENCOR posiadają ergonomiczny 
kształt, są bezprzewodowe i pracują z dużą prędkością, choć 
niezwykle cicho. Poszczególne modele różnią się od siebie m. 
in. liczbą głowic obrotowych. Przed tobą trzy linie produktów 
spełniające najwyższe wymagania pod względem mocy, 
designu i wyróżniające się przystępną ceną.

ZAUFAJ NASZYM GOLARKOM

Misją marki SENCOR jest dostarczenie 
mężczyznom najlepszych narzędzi do pielęgnacji 
twarzy i zrostu, które pomogą im zaoszczędzić 
czas każdego poranka.

GOLARKA ELEKTRYCZNA 
DLA MĘŻCZYZN

DLACZEGO 
WARTO WYBRAĆ  
ELEKTRYCZNE 
GOLARKI MARKI 
SENCOR?
• Gwarancja gładkiej skóry i idealnego 

golenia

• Łatwe w użyciu

• Wygodne i bezpieczne dla każdego 
typu skóry

• Bezprzewodowe

• Cicha praca nawet przy dużych 
prędkościach

• Atrakcyjny wygląd

GOLARKI ELEKTRYCZNE DLA MĘŻCZYZN
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GOLARKI ELEKTRYCZNE 
DLA MĘŻCZYZN

CECHY PRODUKTU
• Technologia 4D zapewniająca idealne dopasowanie ruchu głowic 

do kształtu twarzy
• Ostrza pozwalające na długie użytkowanie
• Super cichy silnik wysokoobrotowy
• Wbudowana bateria litowo-jonowa (500 mah)
• Sygnalizator poziomu naładowania baterii led
• Czas ładowania: 2h
• Bezprzewodowa
• Dostępna w 4 wersjach kolorystycznych:  

czarny, zielony, czerwony i niebieski

Wodoodporne golarki z najbardziej zaawansowanej linii. 
Idealnie gładka skóra bez podrażnień to efekt pracy czterech 
niezależnie pracujących głowic, które obracają się w różnych 
kierunkach dzięki zastosowaniu technologii 4D. Dlatego też 
są w stanie podążać za wszelkimi nierównościami twojej 
twarzy.

Wyposażono je w wysokiej jakości baterię, która nie 
wymaga ładowania aż do miesiąca (do 2 minut codziennej 
pracy) od momentu jej pełnego naładowania.

W skład zestawu wchodzą: nakładka trymera do przycinania 
wąsów, pędzelek do czyszczenia oraz podróżne etui.

SMS 5011SL
SMS 5012GR SMS 5013RD SMS 5014TQ
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GOLARKI ELEKTRYCZNE DLA MĘŻCZYZN
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GOLARKI ELEKTRYCZNE 
DLA MĘŻCZYZN

Poręczna golarka elektryczna dostępna w czterech wersjach kolorystycznych, 
posiadająca 3 niezależnie pracujące głowice obrotowe podążające za 
kształtami twojej twarzy. Wyposażona w wytrzymałe ostrza, które zapewniają 
długą żywotność urządzenia. Możliwość pracy bez przewodu pozwala na 
łatwe użytkowanie, a sygnalizator poziomu zużycia baterii LED poinformuje 
cię, kiedy trzeba będzie ponownie naładować golarkę.

CECHY PRODUKTU
• 3 niezależnie pracujące głowice obrotowe, które można 

samodzielnie wymienić
• Bezprzewodowa, zasilana wbudowaną baterią
• Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
• Wbudowana bateria niklowo-metalowo-wodorkowa (600 mah)
• Czas pracy: 75 minut

SMS 4014TQ
SMS 4012GR SMS 4013RD SMS 4011BL
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Klasyczna golarka elektryczna 
gwarantująca łatwe i szybkie 
golenie bez podrażnień skóry.  
Dwie niezależnie pracujące głowice 
obrotowe posiadają samoostrzące 
się ostrza charakteryzujące się 
długą żywotnością. Możliwość 
pracy bez przewodu dzięki 
wbudowanej baterii. Sygnalizator 
poziomu zużycia baterii LED 
poinformuje cię, kiedy trzeba będzie 
ponownie naładować urządzenie. CECHY 

PRODUKTU
• 2 niezależnie pracujące głowice 

obrotowe
• Samoostrzące się ostrza 

charakteryzujące się długą 
żywotnością

• Ergonomiczny design zapewnia 
wygodny chwyt

• Łagodne golenie charakteryzujące 
się minimalnym tarciem

• Czas pracy: 45 minut

GOLARKI ELEKTRYCZNE DLA MĘŻCZYZN

SMS 2001BK
SMS 2002RD
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CIESZ SIĘ 
NASZYMI 

PROFESJONALNYMI 
URZĄDZENIAMI  
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Trymer może zastąpić ci fryzjera. Dostępne dziś na 
rynku trymery odznaczające się dużą mocą i mnogością 
akcesoriów sprawią, że nawet laik będzie w stanie stworzyć 
wspaniałą fryzurę w zaciszu własnego domu. Wielu 
mężczyzn nie przepada za wizytami u fryzjera, więc ci 
domowi asystenci mogą okazać się dla nich wspaniałym 
prezentem.

Trymery marki SENCOR wyposażone są w kilka różnych 
nakładek, które umożliwiają przycinanie włosów, zarostu 
oraz włosków w nosie. Ich wysokoobrotowe silniki pracują 
bardzo cicho i są w stanie przystrzyc nawet grube włosy 
i gęste brody. Niektóre modele wyposażone są w ostrza 
pokryte tytanem, co zapewnia im długą żywotność.

Ergonomicznie zaprojektowane rączki trymerów zapewniają 
komfort i bezpieczeństwo, a podziałka pokaże aktualnie 
ustawioną długość przycinania. Urządzenia wyposażone 
są również w sygnalizator LED poziomu zużycia baterii i są 
odpowiednie zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

OSOBISTY BARBER 
Dzięki trymerom marki SENCOR łatwo 
zadbasz o idealną fryzurę oraz kształt twojej 
brody bez konieczności wychodzenia z domu.  

TRYMERY
DLACZEGO WARTO  
WYBRAĆ TRYMERY 
MARKI SENCOR?
• Pomagają tworzyć wspaniałe 

fryzury w zaciszu własnego domu

• Posiadają kilka nakładek

• Są łatwe i bezpieczne w obsłudze

• Są odpowiednie zarówno dla kobiet, 
jak i mężczyzn

• Posiadają atrakcyjny wygląd

WYBÓR 
NOWOCZESNEGO 

MĘŻCZYZNY

TRYMERY
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SHP 8400BK 

TRYMERY

AKCESORIA 
Pędzelek do czyszczenia, olejek, grzebień, 8 nakładek do przycinania 
o długości 3 mm / 6 mm / 9.5 mm / 13 mm / 16 mm / 19 mm / 22 mm  
/ 25 mm, ładowarka, etui podróżne.

Te nowoczesne trymery bez problemu poradzą sobie również 
z przycinaniem brody czy włosków w nosie dzięki 8 nakładkom 
w rozmiarach od 3 do 25 mm oraz ostrzu o szerokości 46 mm. 
Twarde plastikowe etui pozwoli ci zabrać urządzenie w podróż, 
a 2 godziny ładowania umożliwią jego godzinną pracę. Dzięki 
technologii Direct Drive, trymer można zasilać bezpośrednio 
z gniazdka elektrycznego i może być on używany również 
w trakcie ładowania. Urządzenie posiada wbudowaną baterię 
litowo-jonową o pojemności 2200 mAh.

CECHY PRODUKTU
• Technologia przyspieszająca ładowanie pozwala na pełne 

naładowanie baterii w 2h
• 8 wymiennych nakładek o różnej długości przycinania  

(3 / 6 / 9,5 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm)
• Profesjonalne tytanowe ostrze (o szerokości 46 mm)
• Wyjątkowo cichy profesjonalny silnik wysokoobrotowy
• Czas pracy z akumulatora 1 godzina
• Ergonomiczna, chromowana rączka zapobiega wyślizgiwaniu 

się urządzenia z dłoni
• Technologia Direct Drive
• Możliwość przycinania bez nakładki
• Podziałka wskazująca aktualnie wybraną długość przycinania
• Sygnalizator LED poziomu naładowania baterii
• Etui wykonane w całości z plastiku ułatwiające przewożenie 

i przechowywanie
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SHP 8305BK 

AKCESORIA 
Praktyczna baza ładująca, nakładka do usuwania włosków 
z nosa, standardowa nakładka do strzyżenia włosów, duża 
nakładka do strzyżenia włosów, nakładki do strzyżenia 
włosów: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, nakładki do strzyżenia 
brody 4 mm, 6 mm, 8 mm, olejek, pędzelek do czyszczenia, 
etui wykonane w całości z plastiku ułatwiające przewożenie 
i przechowywanie.

Ten profesjonalny, wielofunkcyjny zestaw zawierający 
12  wymiennych nakładek może być wykorzystywany 
do przycinania włosów, brody oraz włosków w nosie. Nakładki 
w  różnych rozmiarach pozwalają na strzyżenie włosów od 
3 do 12 mm, przycinanie brody od 4 do 8 mm, definiowanie 
kształtów oraz łagodne przechodzenie z krótszych do 
dłuższych włosów. Technologia przyspieszająca ładowanie 
pozwala na pełne naładowanie baterii w 2h, a wbudowany 
akumulator litowo-jonowy o pojemności 600 mAh zapewnia 
60 minut pracy urządzenia.

CECHY PRODUKTU
• 12 wymiennych nakładek
• Wyjątkowo cichy profesjonalny silnik 

wysokoobrotowy
• Technologia przyspieszająca ładowanie pozwala 

na pełne naładowanie baterii w 2h
• Profesjonalne tytanowe ostrze  

(o szerokości 9 / 30 / 39 mm)
• Czas pracy baterii: do 60 minut
• Technologia Direct Drive
• Ergonomiczna, chromowana rączka zapobiega 

wyślizgiwaniu się urządzenia z dłoni
• Możliwość przycinania bez nakładki
• Podziałka wskazująca aktualnie 

wybraną długość przycinania
• Sygnalizator LED poziomu 

naładowania baterii

TRYMERY
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SHP 7411BK

TRYMERY

Wielofunkcyjny zestaw z 12 wymienialnymi nakładkami do usuwania włosków 
w nosie i na ciele, przycinania brody,  z możliwością dopasowywania się do kształtów 
oraz łagodnego przechodzenia z krótszych do dłuższych włosów i strzyżenia włosów 
na długość od 3 do 12 mm. Urządzenie może być zasilane bezpośrednio z gniazdka 
lub poprzez wbudowaną baterię. Ładować je można przy pomocy kabla USB 
(stosowanego na całym świecie). Pełne naładowanie baterii o pojemności 600 mAh 
zajmujące 2h i pozwala na 2h pracy urządzenia.

Zestaw z 7 nakładkami do strzyżenia i precyzyjnego przycinania włosków w nosie, 
brody oraz włosów. Ładowanie baterii zajmujące 8 h pozwala na 45 minut jego 
pracy. Trymer spełnia wymagania stopnia ochrony IPX 5, jest więc odporny na kurz 
oraz   zachlapanie wodą. Pojemność baterii niklowo-metalowo-wodorkowej wynosi 
600 mAh.

CECHY PRODUKTU
• 7 wymiennych nakładek
• Tytanowe ostrza
• Pełne naładowanie baterii w 8h
• Silnik wysokoobrotowy
• Zasilanie bezpośrednio z gniazdka lub poprzez 

wbudowaną baterię
• Ergonomiczna rączka zapobiega wyślizgiwaniu się 

urządzenia z dłoni
• Czas pracy baterii: 45min
• Ostrza o szerokości 41 / 32 / 20 mm
• Możliwość przycinania bez nakładki
• Podziałka wskazująca aktualnie wybraną długość 

przycinania
• Sygnalizator LED poziomu naładowania baterii

AKCESORIA 
Praktyczny stojak, grzebień, nakładka do usuwania włosków 
z  nosa, golarka do ciała, golarka do zarostu, trymer, 
standardowa nakładka do strzyżenia włosów, duża nakładka 
do strzyżenia włosów, nakładki do strzyżenia włosów: 3 mm / 
6 mm / 9 mm / 12 mm.

AKCESORIA 
Praktyczny stojak, nakładka do usuwania 
włosków z nosa, golarka do zarostu, 
standardowa nakładka do strzyżenia włosów, 
trymer, duża nakładka do strzyżenia włosów.

CECHY PRODUKTU
• 12 wymiennych nakładek
• Ładowanie przy pomocy kabla USB
• Wyjątkowo cichy profesjonalny silnik 

wysokoobrotowy
• Technologia przyspieszająca ładowanie pozwala 

na pełne naładowanie baterii w 2h
• Zasilanie bezpośrednio z gniazdka lub przez 

wbudowaną baterię
• Ergonomiczna rączka zapobiega wyślizgiwaniu się 

urządzenia z dłoni
• Czas pracy baterii: 2h
• Tytanowe ostrze (o szerokości 6 / 26 / 34 mm)
• Możliwość przycinania bez nakładki
• Podziałka wskazująca aktualnie wybraną długość 

przycinania
• Sygnalizator LED poziomu naładowania baterii

SHP 7201SL
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SHP 4502BL

Trymer o ergonomicznym kształcie wyposażony 
w dwie nakładki grzebieniowe oraz system 
regulacji długości strzyżenia pozwalający na 
przycinanie włosów nakładką krótką na długość 
3, 9, 15 i 24 mm, zaś nakładką długą na długość 
14, 20, 26 i 35 mm. Szerokość ostrza to 39 mm.  
Nakładki można zdjąć i łatwo wyczyścić. Bateria 
pozwala na 40 min. pracy urządzenia. 

CECHY PRODUKTU
• 2 nakładki grzebieniowe
• Czas pracy baterii: 40 min
• Ergonomiczna rączka zapobiega wyślizgiwaniu się urządzenia z dłoni
• Krótkie nakładki o rozmiarach 3, 9, 15 i 24 mm
• Długie nakładki o rozmiarach 14, 20, 26 i 35 mm
• Zasilanie bezpośrednio z gniazdka lub przez wbudowaną baterię
• Ostrze o szerokości 39 mm
• Włącznik
• Możliwość przycinania bez nakładki
• Podziałka wskazująca aktualnie wybraną długość przycinania
• Sygnalizator LED poziomu naładowania baterii
• Bateria o pojemności 650 mAh

AKCESORIA 
Praktyczny stojak, ładowarka, 2 nakładki 
w kształcie grzebienia, pędzelek do 
czyszczenia, olejek do konserwacji ostrzy.

TRYMERY

SHP 4502SL
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SHP 6201RD

SHP 4302RD

Trymer z zestawem 6 nakładek w rozmiarach od 3 do 20 mm do strzyżenia włosów 
oraz od 1 do 18 mm do przycinania brody z ostrzem o szerokości 41/32 mm. Bateria 
niklowo-metalowo-wodorkowa o pojemności 600 mAh pozwala na 45-minutową pracę 
urządzenia. Jej pełne naładowanie zajmuje 8 h. Trymer może być zasilany bezpośrednio 
z gniazdka lub poprzez wbudowaną baterię.

CECHY PRODUKTU
• Zasilanie bezpośrednio z gniazdka lub poprzez 

wbudowaną baterię
• Wysokoobrotowy silnik
• 6 wymiennych nakładek
• Tytanowe ostrza (szerokość ostrza 41 / 32 mm)
• Ergonomiczna rączka zapobiega wyślizgiwaniu się 

urządzenia z dłoni
• Czas pracy baterii: 45 min.
• W pełni naładowana w 8h
• Możliwość przycinania bez nakładki
• Podziałka wskazująca aktualnie wybraną długość 

przycinania
• Sygnalizator LED poziomu naładowania baterii

AKCESORIA 
Praktyczny stojak, nakładka do usuwania 
włosków z nosa, golarka do zarostu, 
trymer, duża nakładka do strzyżenia 
włosów.

Trymer wyposażony w baterię niklowo-metalowo-wodorkową o pojemności 
600 mAh pozwalającą na 50-minutową pracę urządzenia. W skład zestawu 
wchodzi nakładka pozwalająca na strzyżenie o długości od 1 do 8 mm, którą 
można łatwo zdjąć i wyczyścić. Szerokość ostrza: 35 mm.

AKCESORIA 
Ładowarka, pędzelek do czyszczenia.

TRYMERY

CECHY PRODUKTU
• Zasilanie bezpośrednio z gniazdka  

lub poprzez wbudowaną baterię
• Bardzo cichy wysokoobrotowy silnik
• Czas pracy baterii: 50 min.
• Regulacja długości strzyżenia  

od 1 do 8 mm
• Zdejmowalna nakładka ułatwiająca czyszczenie
• Ergonomiczna rączka zapobiega wyślizgiwaniu się 

urządzenia z dłoni
• Możliwość przycinania bez nakładki
• Podziałka wskazująca aktualnie wybraną  

długość przycinania
• Sygnalizator LED poziomu naładowania baterii
• Szerokość ostrza: 35mm
• Włącznik
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SHP 3301BL
Trymer wyposażony w baterię niklowo-metalowo-wodorkową o pojemności 
600 mAh pozwalającą na 50-minutową pracę urządzenia. W skład zestawu 
wchodzi nakładka umożliwiająca strzyżenie o długości od 1 do 8 mm,  
którą można łatwo zdjąć i wyczyścić. Szerokość ostrza: 25 mm.

CECHY PRODUKTU
• Zasilanie bezpośrednio z gniazdka lub przez wbudowaną baterię
• Bardzo cichy wysokoobrotowy silnik
• Zdejmowalna nakładka ułatwiająca czyszczenie
• Regulacja długości strzyżenia od 1 do 8 mm
• Czas pracy baterii: 50 min.
• Ergonomiczna rączka zapobiega wyślizgiwaniu się  

urządzenia z dłoni
• Możliwość przycinania bez nakładki
• Podziałka wskazująca aktualnie wybraną długość przycinania
• Sygnalizator LED poziomu naładowania baterii
• Szerokość ostrza: 25mm
• Włącznik

AKCESORIA 
Ładowarka,  
pędzelek do czyszczenia.

Trymery marki SENCOR mogą być wykorzystywane zarówno w strzyżeniu 
damskim, jak i męskim. Ich największymi zaletami są: najwyższa jakość, atrakcyjne 
ceny oraz szeroki wybór modeli. Można je zabrać ze sobą w każdy zakątek świata  
– bez względu na rodzaj gniazdka czy napięcie elektryczne w danym regionie.

TRYMERY
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W SŁUŻBIE 

PIĘKNEGO
UŚMIECHU
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DLACZEGO 
WARTO  WYBRAĆ 
SZCZOTECZKI 
SONICZNE MARKI 
SENCOR?
• Wysoka skuteczność 

i ochrona zębów i dziąseł

• Programy dostosowane do 
różnego rodzaju uzębienia  
i sposobów dbania o nie

• Łatwe w użyciu

• Długi czas pracy baterii

• Wysoki stopień 
wodoodporności (IPX 7)

Szybkość czyszczenia do 41 tys. ruchów na 
minutę niezwykle dokładnie usuwa kamień 
nazębny. Szczoteczki te są jednakże 
bardzo delikatne dla waszych zębów 
ze względu na fakt, iż posiadają bardzo 
cienkie włosie. Wygenerowane przez nie 
fale docierają do trudno dostępnych miejsc 
pozbywając się wszelkich bakterii.

SONICZNA 
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
Używanie elektrycznej szczoteczki do zębów to nie jedyny 
sposób na zdrowe zęby i dziąsła. Ale z pewnością najłatwiejszy. 
Udowodniono, że regularne korzystanie ze szczoteczki 
elektrycznej pomaga w wypracowaniu właściwych nawyków 
związanych z codzienną pielęgnacją jamy ustnej. Jedynie ten 
rodzaj szczoteczki gwarantuje uzyskanie idealnie czystych 
i gładkich w dotyku zębów. 

Szczoteczki soniczne marki SENCOR są nie tylko skutecznie, ale 
również bardzo delikatne, m.in. ze względu na fakt, iż posiadają 
bardzo cienkie włosie. Ponadto, częstotliwość ich pracy (czyli 
liczba ruchów na określony przedział czasowy) gwarantuje 
dużo większą efektywność czyszczenia.

Szczoteczki soniczne marki SENCOR gwarantują wspaniałe 
efekty oraz wyróżniają się różnorodną kolorystyką, designem, 
jak również atrakcyjną ceną. Posiadają stopień wodoodporności 
IPX 7, co oznacza, że mogą przebywać 1 m pod powierzchnią 
wody przez 30 minut. Do wyboru macie 3 różne linie tych 
urządzeń.

SZCZOTECZKI SONICZNE

PRĘDKOŚĆ PRACY
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SONICZNA 
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
SOC 3311BK

CECHY PRODUKTU
• Częstotliwość do 48 tys. ruchów na minutę
• 5 programów
• Etui podróżne z ładowarką i sterylizatorem UV
• Technologia Quadpacer – podział procesu czyszczenia na 4 etapy
• Sygnalizator LED pokazujący stopień zużycia baterii
• Do 45 dni pracy na jednym naładowaniu baterii
• Zabezpieczenie przed zanurzeniem w wodzie (IPX 7)
• Niskie zużycie energii
• Stacja ładująca

• 2 końcówki czyszczące

Najbardziej zaawansowana linia szczoteczek sonicznych marki 
SENCOR o nowoczesnym designie gwarantuje idealnie czyste 
zęby i dziąsła, jak również maksymalny komfort użytkowania. 
W porównaniu do tradycyjnej szczoteczki, higiena jamy ustnej 
z użyciem szczoteczki sonicznej jest bardziej efektywna pod kątem 
usuwania kamienia nazębnego oraz łagodniejsza dla dziąseł. 
W skład zestawów z najbardziej zaawansowanymi modelami 
wchodzi specjalne etui, które nie tylko posłuży do ładowania 
baterii, ale również usunie ze szczoteczki wirusy i bakterie przy 
pomocy wbudowanej lampy UV.

SOC 3312WH
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SOC 3210SL
Stylowo zaprojektowana szczoteczka pasująca do 
nowoczesnej łazienki, a także nowoczesnego użytkownika. 
To jeden z 5 podstawowych modeli z najwyższą 
częstotliwością wykonywanych ruchów. Szczoteczka 
posiada wszystkie parametry modeli 3312 i 3311.

SZCZOTECZKI SONICZNE
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SOC 2200SL
SOC 2200SL SOC 2201RS SOC 2202TQ

D z i ę k i  5  p ro g r a m o m  c z y s z c z ą c y m 
i  regenerującym zyskujemy szeroki wachlarz 
sposobów na zachowanie właściwej higieny 
jamy ustnej. Za pomocą jednego przycisku 
włączycie i wyłączycie urządzenie, a także 
wybierzecie odpowiedni program. Światło 
sygnal izatora poinformuje was,  który 
z programów, obejmujących różne częstotliwości 
ruchów oraz twardość szczoteczki, został 
wybrany. W  zestawie ze szczoteczkami 
sonicznymi z tej linii, charakteryzującymi się 
nowoczesną i gustowną kolorystyką, znajdziecie 
również podróżne etui z możliwością ładowania.
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CECHY PRODUKTU
• Częstotliwość: do 45 tys. ruchów na minutę
• 5 programów
• Specjalny tryb dla zdrowych dziąseł
• Technologia Qadpacer – podział procesu czyszczenia na 4 etapy
• Podróżne etui z możliwością ładowania
• Ochrona przed zanurzeniem w wodzie (IPX 7)
• Baza ładująca
• 2 końcówki czyszczące

SONICZNA 
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

SZCZOTECZKI SONICZNE
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SONICZNA 
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
SOC 1101RD

SOC 1100SL SOC 1102TQ

Prosty design w trzech kolorach: czerwonym, niebieskim 
i szarym – oto modele z  podstawowej linii sonicznych 
szczoteczek marki SENCOR. Jednym przyciskiem 
uruchomicie jedną z  dziesięciu dostępnych prędkości,  
różniących się częstotliwością ruchów i twardością. 
Najwyższa możliwa częstotliwość pracy: do 41 tys. 
ruchów na minutę.

Niezwykle niska konsumpcja energii gwarantuje 
długą pracę baterii – do 45 dni przy codziennym 
szczotkowaniu. Ergonomiczna rączka sprawia, 
że szczoteczka jest łatwa w użytkowaniu i idealna dla 
starszych dzieci oraz dorosłych.
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CECHY PRODUKTU
• Częstotliwość: 41 tys. ruchów na minutę
• 10 prędkości pracy
• 2 podstawowe końcówki
• 1 baza ładująca
• 1 podróżne etui

Istnieje możliwość zakupu dodatkowych końcówek 
 – wszystkie z  nich pasują do każdego modelu.

SOX 001 + SOX 002

SZCZOTECZKI SONICZNE



28

INTELIGENTNE 
URZĄDZENIA

W SŁUŻBIE TWOJEMU ZDROWIU
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Kontrolowanie masy ciała oraz innych parametrów 
związanych ze zdrowiem jest częścią najnowszych trendów 
w obszarze zdrowego stylu życia. Wagi łazienkowe marki 
SENCOR pomogą zarówno mężczyznom, jak i  kobietom, 
podążać za tym trendem dzięki opcji monitoringu masy 
ciała oraz innych ważnych parametrów, takich jak 
zawartość wody oraz tkanki mięśniowej, tłuszczowej 
i  kostnej w organizmie, wskaźnika masy ciała (BMI) czy 
zapotrzebowania kalorycznego (BMR). Niektóre z nich 
posiadają specjalny tryb dla sportowców i   wyposażone 
są w algorytm pozwalający na wyliczenie prawidłowego 
BMI i BMR dla osób uprawiających sport wyczynowo oraz 
prowadzących bardzo aktywny tryb życia.

Dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego, zużywanie się części 
odpowiedzialnych za sterowanie inteligentną wagą łazienkową marki 
SENCOR następuje w wolniejszym tempie, przez co posłuży wam ona 
znacznie dłużej. Bardzo przydatna jest również funkcja automatycznie 
uruchamiająca urządzenie i rozpoczynająca ważenie w momencie 
postawienia na nim stopy.

Gama wag łazienkowych jest szeroka, więc wszyscy niezaleznie od 
płci i wieku (będący sportowcami lub nie) z pewnością znajdą dla 
siebie taką, która będzie odpowiadać ich potrzebom i preferencjom. 

DLACZEGO WARTO   
WAGI ŁAZIENKOWE 
MARKI SENCOR? 
• Nowoczesny wygląd
• Precyzyjna waga w kilogramach/funtach
• Czytelny wyświetlacz

WAGI ŁAZIENKOWE

APLIKACJA 
Z łatwością utworzycie 
profile dla aż 12 osób,  
dzięki czemu będziecie mogli 
sprawdzać historię pomiarów 
i trendów oraz tworzyć 
raporty zawierające 
wszelkie informacje, 
jakich potrzebujecie do 
prowadzenia zdrowego 
i aktywnego stylu życia.

APLIKACJA

WAGI ŁAZIENKOWE
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CECHY PRODUKTU
• Bluetooth 4.0
• Mierzy parametry ciała
• Wylicza dzienne zapotrzebowanie kalorii
• Zapamiętuje do 12 użytkowników
• Przyciski reagujące na lekkie dotknięcie
• Smukły design (22 mm)
• Szklana powierzchnia ułatwiająca utrzymanie wagi w czystości
• Bezpieczne, hartowane szkło (6 mm)
• Waga do 180 kg (dokładność do 100 g)
• Funkcja automatycznego włączania (pomiar rozpoczyna się 

automatycznie po wejściu na wagę)
• Przyciski dotykowe
• Duży podświetlony na biało ekran LCD (74 x 35,6 mm)
• Wybór jednostek (kg/lb)
• Sygnalizator niskiego poziomu naładowania baterii  

oraz przeciążenia
• Automatyczne wyłączenie w stanie spoczynku
• Funkcja zastopowania wyświetlanych danych służąca 

dokładniejszym pomiarom (zmierzona waga wyświetlana jest 
przez 10 sekund)

SBS 8000BK
Ta najnowocześniejsza inteligentna waga 
zadowoli nawet najbardziej wymagających. 
Technologia Bluetooth 4.0 pozwala 
użytkownikowi śledzić wszystkie kluczowe 
parametry na ekranie swojego smartfona 
lub tableta. Aplikacja obsługująca ten model 
umożliwia stworzenie 12 profili użytkowników 
w 14 językach. W zależności od preferencji 
danego użytkownika, urządzenie może 
podawać wagę w kilogramach lub funtach. 
Aplikacja umożliwia wprowadzenie danych 
dotyczących wieku, płci oraz wzrostu, jak 
również masy ciała, do której dążymy 
oraz standardowej ilości codziennej 
aktywności fizycznej. Dzięki temu każdy 
użytkownik może dokładnie monitorować 
wzrost lub spadek swojej wagi. Aplikacja 
zawiera również leksykon objaśniający 
kluczowe pojęcia oraz sekcję „Pomoc”, która 
przeprowadzi użytkownika przez wszystkie 
funkcje urządzenia.

Z tej niezwykle cienkiej wagi wykonanej ze szkła 
hartowanego o grubości 6 mm korzystać mogą 
osoby ważące do 180 kg. Funkcja automatycznego 
uruchamiania urządzenia rozpocznie ważenie 
w  momencie postawienia na nim stopy. Waga 
posiada czytelny wyświetlacz LCD i zasilana jest 
dwiema bateriami 1,5V (AAA).

WAGI FITNESS
Wagi fitness wykonane z hartowanego szkła i wyróżniające się ultra cienkim designem 
oraz dużym ekranem LCD wskazują zarówno masę ciała, jak i następujące parametry:

Aplikacja SENCOR
• Wiele profili użytkowników
• 14 języków EN, CZ, SK, HU, 

PL, RU, HR, IT, ES, FR, DE, PT, 
AR, GR

• Historia pomiarów
• Trendy
• Raporty

Ściągnij aplikację SENCOR z Google PLAY oraz App Store.

BMR (LICZBĘ KALORII, KTÓRYCH 
POTRZEBUJE NASZE CIAŁO W STANIE 
SPOCZYNKU DO TEGO, ABY UTRZYMAĆ 
WSZYSTKIE FUNKCJE ŻYCIOWE)

AMR (LICZBĘ KALORII, KTÓRYCH 
POTRZEBUJE NASZE CIAŁO PODCZAS 
NAJBARDZIEJ INTENSYWNEGO 
WYSIŁKU)

% ZAWARTOŚCI TKANKI MIĘŚNIOWEJ 

% ZAWARTOŚCI TKANKI KOSTNEJ

BMI

% ZAWARTOŚCI TKANKI 
TŁUSZCZOWEJ 

% ZAWARTOŚCI WODY
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CECHY PRODUKTU
• Smukły design (20 mm)
• Szklana powierzchnia ułatwiająca utrzymanie wagi  

w czystości
• Bezpieczne, hartowane szkło (6 mm)
• Mierzy parametry ciała metodą BIA 

 (% tkanki tłuszczowej, % wody)
• Funkcja pomiaru BMI
• Funkcja pomiaru BMR
• Wylicza liczbę kalorii na dzień
• Duży ekran LCD (74 x 28,5 mm)
• Zapamiętuje do 12 użytkowników
• Waga do 150 kg (dokładność do 100 g)
• Duże przyciski w dolnej części wagi
• Funkcja automatycznego włączania  

(pomiar rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę)
• Przyciski dotykowe
• Wybór jednostek (kg/lb)
• Sygnalizator niskiego poziomu naładowania baterii  

oraz przeciążenia
• Automatyczne wyłączenie w stanie spoczynku
• Funkcja zastopowania wyświetlanych danych służąca 

dokładniejszym pomiarom (zmierzona waga wyświetlana jest 
przez 10 sekund)

SBS 5050BK

Inteligenta szklana waga wyróżniająca się smukłym designem. 
Posiada duży wyświetlacz LCD, możliwość zapamiętania 
12 profili użytkowników i maksymalny udźwig 150 kg. 
Urządzenie to nie tylko dokładnie obliczy BMI, BMR oraz 
zawartość tkanki tłuszczowej i wody w organizmie, 
ale  zaleci również odpowiednią ilość kalorii do spożycia 
każdego dnia. Sygnalizator poinformuje was o niskim 
poziomie naładowania baterii. Waga zasilana jest 
jedną baterią litową (dołączoną do opakowania).

SBS 5051WH

WAGI ŁAZIENKOWE
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Waga dla sportowców oraz ludzi prowadzących 
aktywny tryb życia. Na ekranie LCD podświetlonym na  
niebiesko użytkownik przeczyta informacje dotyczące m.  in. 
zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. Urządzenie 
odznacza się smukłym designem, zostało wykonane 
z  hartowanego szkła z galwanizowanym wykończeniem 
gwarantującym dokładne pomiary wszystkich parametrów. 
Waga, która zapamiętuje 8 użytkowników, posiada specjalny 
tryb przeznaczony dla sportowców potrzebujących dokładnych 
wyliczeń BMI i BMR. Urządzenie daje możliwość wyboru wieku 
oraz płci użytkownika i zasilane jest 4 bateriami AAA.

WAGI ŁAZIENKOWE

SBS 6015WH
Nowoczesna waga posiadająca tryb dla 
użytkowników prowadzących aktywny tryb 
życia. Idealna do zwykłego ważenia, jak również 
do mierzenia zawartości tkanki mięśniowej, kostnej 
i tłuszczowej oraz zawartości wody w organizmie. 
Odpowiednia dla osób do 180 kg wagi. Duży wyświetlacz 
pokaże zawartość tkanki tłuszczowej w 4 poziomach.  
Zasilana 2 bateriami litowymi.

SBS 6016BK

• Graficzna wizualizacja 4 poziomów pomiaru tkanki 
tłuszczowej

• Specjalny tryb dla sportowców
• Hartowane szkło zabezpieczające (6 mm)
• Duży ekran LCD (61 x 59 mm) podświetlany na niebiesko
• Waga do 180 kg (dokładność do 100 g)
• Mierzy procent zawartości tkanki tłuszczowej,  

mięśniowej i kostnej oraz procent zawartości wody
• Smukły design (20 mm)
• Szklana powierzchnia ułatwiająca utrzymanie wagi w czystości
• Galwanizowana (metalizowana) powierzchnia, 

która eliminuje konieczność wykorzystania metalowych 

płytek na zewnętrznej części wagi w celu analizy 
przewodności ciała

• Funkcja automatycznego włączania  
(pomiar rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę)

• Przyciski dotykowe
• Zapamiętuje 8 użytkowników
• Automatyczne rozpoznawanie użytkownika
• Opcja zapisania płci, wzrostu oraz wieku użytkownika
• Sygnalizator niskiego poziomu naładowania baterii  

oraz przeciążenia
• Automatyczne wyłączenie w stanie spoczynku

• Mierzy procent zawartości tkanki tłuszczowej, 
mięśniowej i kostnej oraz procent zawartości wody 
w organizmie

• Ekran LCD podświetlony na niebiesko (62 x 62 mm)
• Przyciski dotykowe (dłuższa praca bez konieczności 

serwisowania)
• Graficzna wizualizacja 4 poziomów pomiaru tkanki 

tłuszczowej
• Zapamiętuje 8 użytkowników i automatyczne  

ich rozpoznaje
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej ułatwiająca utrzymanie 

wagi w czystości

• Może funkcjonować jako zwykłe urządzenie do ważenia
• Funkcja automatycznego włączania (pomiar rozpoczyna 

się automatycznie po wejściu na wagę)
• Opcja zapisania płci, wzrostu oraz wieku użytkownika
• Waga do 180 kg (dokładność do 100 g)
• Smukły design (jedynie 23 mm wysokości)
• Specjalny tryb dla sportowców
• Sygnalizator niskiego poziomu naładowania baterii  

oraz przeciążenia
• Automatyczne wyłączenie w stanie spoczynku
• Możliwość wyboru jednostek (kg/lb/st:lb)

CECHY 
PRODUKTU

CECHY PRODUKTU

SBS 7000
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SBS 2302SN

Szklana waga łazienkowa o atrakcyjnym, 
smukłym designie w wersji białej, czarnej oraz 
z motywem kamyczków. Niezwykle cienka 
szklana powierzchnia ułatwia utrzymywanie 
wagi w czystości. Dzięki 4 czujnikom jest 
w  stanie idealnie zważyć każdego do 150 kg 
wagi. Waga posiada duży ekran LCD i zasilana 
jest 1 baterią litową.

SBS 2300BK SBS 2301WH

CECHY PRODUKTU
• 4 precyzyjne czujniki dla większej dokładności 

pomiaru
• Szklana powierzchnia ułatwiająca utrzymanie 

wagi w czystości
• Hartowane szkło zabezpieczające (5 mm)
• Smukły design (24 mm)
• Waga do 150 kg (dokładność do 100 g)
• Funkcja automatycznego włączania (pomiar 

rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę)
• Duży ekran LCD (74 x 28,5 mm)
• Funkcja zastopowania wyświetlanych danych 

służąca dokładniejszym pomiarom
• Możliwość wyboru jednostek (kg/lb)
• Sygnalizator niskiego poziomu naładowania baterii 

oraz przeciążenia
• Automatyczne wyłączenie w stanie spoczynku

CECHY PRODUKTU
• Szklana powierzchnia ułatwiająca utrzymanie wagi 

w czystości
• Hartowane szkło zabezpieczające (5 mm)
• Smukły design (21 mm)
• Funkcja zastopowania wyświetlanych danych 

służąca dokładniejszym pomiarom (zmierzona waga 
wyświetlana jest przez 10 sekund)

• Waga do 150 kg (dokładność do 100 g)
• 4 precyzyjne czujniki dla większej dokładności pomiaru
• Funkcja automatycznego włączania (pomiar 

rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę)
• Duży ekran LCD (74 x 28,5 mm)
• Możliwość wyboru jednostek (kg/lb)
• Sygnalizator niskiego poziomu naładowania baterii 

oraz przeciążenia
• Automatyczne wyłączenie w stanie spoczynku

Waga o niezwykle niskim profilu wykonana z hartowanego szkła, wyróżniająca się atrakcyjnym wyglądem 
oraz dużym ekranem LCD. Dzięki 4 czujnikom jest w stanie idealnie zważyć każdego do 150 kg wagi, 
a zasilana jest 1 baterią litową.

WAGI ŁAZIENKOWE

SBS 113SL
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ZAUFAJ TECHNOLOGII 

BĄDŹ 
AKTYWNY!

CIŚNIENIOMIERZE 
DLACZEGO 
WARTO WYBRAĆ 
CIŚNIENIOMIERZE 
MARKI SENCOR?
• Łatwy w obsłudze

• Małe urządzenia, ale posiadające 
duży i czytelny ekran LCD

• Wykorzystują metodę 
oscylometryczną

• Pojemna pamięć pozwalająca na 
zapisanie pomiarów

Choroby i pogorszenie stanu zdrowia spowodowane 
nadciśnieniem i niewydolnością układu krążenia dotykają 
coraz większą liczbę osób w każdym wieku. Ich wczesne 
wykrycie i zastosowanie odpowiedniego leczenia jest 
niezwykle ważne. Dlatego też wszelkie urządzenia 
pozwalające na przeprowadzenie różnego typu badań 
w domu stają się coraz bardziej popularne. 
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CIŚNIENIOMIERZE 

SBD 1470
Mały cyfrowy ciśnieniomierz – łatwo skorzystać z niego w domu, jak również zabrać go wszędzie 
ze sobą. Urządzenie umieszczane na nadgarstku mierzy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, jak 
również tętno. Mankiet może być umieszczona na przedramieniu o maksymalnym obwodzie 
19,5 cm. Urządzenie posiada duży ekran LCD i jest w stanie zapamiętać ostatnie 60 pomiarów. 
Przedstawi graficznie podwyższone ciśnienie oraz poinformuje cię o wystąpieniu arytmii serca. 
Model SBD 1470 wyposażony jest w sygnalizator niskiego poziomu naładowania baterii i zasilany 
jest 4 bateriami AAA.

Urządzenie mierzy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, jak również tętno. Duży ekran LCD umożliwia 
łatwe odczytanie wyniku pomiaru. Ciśnieniomierz posiada duże i odróżniające się od siebie graficznie 
przyciski, które ułatwiają jego użytkowanie. Graficznie przedstawia podejrzenie nadciśnienia i/lub 
arytmii serca. Zapamiętuje do 60 ostatnich pomiarów dla 1 użytkownika. Wyposażone w sygnalizator 
niskiego poziomu naładowania baterii – zapisane dane pozostają w pamięci po wymianie baterii. 
Zasilany 4 bateriami typu AA.

CECHY PRODUKTU
• Łatwy pomiar w domowych warunkach
• Mierzy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe oraz tętno
• Funkcja informowania o arytmii serca
• Graficzne przedstawienie podwyższonego ciśnienia krwi 

(małe/średnie/duże nadciśnienie)
• Regulowany mankiet  (13,5 cm-19,5 cm)
• Duży wyświetlacz LCD (31x 44 cm)
• Możliwość zapamiętania do 60 ostatnich pomiarów  

(dla 1 użytkownika) w tym datę i godzinę dokonania pomiaru
• Automatyczne napompowanie i uwolnienie powietrza 

z mankietu

CECHY PRODUKTU
• Łatwy pomiar w domowych warunkach
• Mierzy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe oraz tętno
• Możliwość zapamiętania do 60 ostatnich pomiarów  

(dla 1 użytkownika) w tym datę i godzinę 
dokonania pomiaru

• Graficzne przedstawienie podwyższonego 
ciśnienia krwi (małe/średnie/duże 
nadciśnienie)

• Funkcja informowania o arytmii serca
• Regulowany mankiet (22-42 cm)
• Duży wyświetlacz LCD (61 x 93 cm)
• Automatyczne napompowanie i uwolnienie 

powietrza z mankietu

CIŚNIENIOMIERZE

SBP 690
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MODEL SMS 501x SMS 401x SMS 2001BK 
SMS 2002RD

Technologia 4D tak - -

Wymienna główka 3 3 2

Sposób użytkowania Przewodowy/bezprzewodowy Przewodowy/bezprzewodowy Przewodowy/bezprzewodowy

Czas pracy 40 minut 75 minut 45 minut

Czas ładowania 2 godziny 8 godzin 8 godzin

Trymer tak tak -

Etui podróżne tak - -

MODEL SHP 8400BK SHP 8305BK SHP 7411BK SHP 7201SL SHP 6201RD SHP 4502BL 
SHP 4501BK SHP 4302RD SHP 3301BL

Sposób 
użytkowania

Przewodowy 
/bezprzewodowy

Przewodowy 
/bezprzewodowy

Przewodowy 
/bezprzewodowy

Przewodowy 
/bezprzewodowy

Przewodowy 
/bezprzewodowy

Przewodowy 
/bezprzewodowy

Przewodowy 
/bezprzewodowy

Przewodowy 
/bezprzewodowy

Liczaba 
nakładek 8 12 12 7 6 2 1 1

Szerokość 
ostrza 46 mm 39 mm 34 mm 41 mm 41 mm 39 mm 35 mm 25 mm

Tytanowe 
ostrza tak tak tak tak tak - - -

Technologia 
Direct Drive tak tak tak tak tak - - -

Czas 
ładowania 2 godziny 2 godziny 2 godziny 2 godziny 8 godzin 8 godzin 8 godzin 8 godzin

Czas pracy 1 godzina 1 godzina 2 godziny 2 godziny 45 minut 40 minut 50 minut 50 minut

Etui podróżne tak tak - - - - - -

Baza - tak tak tak - tak - -

GOLARKI 
ELEKTRYCZNE  
DLA MĘŻCZYZN

TRYMERY
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MODEL
SOC 3311BK  

SOC 3312WH  
SOC 3210SL

SOC 2200SL  
SOC 2201RS  
SOC 2202TQ

SOC 1101RD  
SOC 1100SL  
SOC 1102TQ

Programy 5 5 -

Prędkości - - 10

Ruchów na minutę 48 000 45 000 41 000

Technologia Quadpacer tak tak tak

Długość pracy baterii 45 dni 45 dni 45 dni

Sterylizator UV tak - -

Etui z portem USB tak tak -

Etui - - tak

Poziom ochrony IP IPX7 IPX7 IPX7

MODEL SBS 8000BK
SBS 5050BK                    
SBS 5051WH

SBS 7000
SBS 6015WH                  
SBS 6016BK

SBS 2302SN                  
SBS 2300BK                 
SBS 2301WH

SBS 113SL

Maksymalny udźwig 180 kg 150 kg 180 kg 180 kg 150 kg 150 kg

Dokładność 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

Niezwykle smukły design  
(wysokość) 22 mm 20 mm 22 mm 23 mm 21 mm 24 mm

Platforma szkło szkło szkło stal nierdzewna szkło szkło

Hartowane szkło zabezpieczające 
(wysokość ) 6 mm 6 mm 6 mm - 5 mm 6 mm

Ekran LCD (mm) 74 x 35.6 74 x 28.5 61 x 59 62 x 62 74 x 28.5 74 x 28.5

Dostępne jednostki miary kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb

Bluetooth tak - - - - -

Bada zawartość tkanki tłuszczowej (%) tak tak tak tak - -

Bada zawartość wody w organizmie (%) tak tak tak tak - -

Bada zawartość tkanki mięśniowej (%) tak - tak tak - -

Bada zawartość tkanki kostnej (%) tak - tak tak - -

Funkcja automatycznego włączania tak tak tak tak tak tak

Pamięć do x użytkowników 12 12 8 8 12 12

Baterie
2 x 1.5V AAA 
(w zestawie)

1 x CR2032  
(w zestawie)

4 x 1.5V AAA 
(w zestawie)

2 x CR2032  
(w zestawie)

1 x CR2032  
(w zestawie)

1 x CR2032  
(w zestawie)

SONICZNA 
SZCZOTECZKA  
DO ZĘBÓW

WAGI

PIELĘGNACJA CIAŁA
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PIELĘGNACJA CIAŁA
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