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smoothie
by Kuvings

supă
by Oster

friptură cu cartofi
by Crock-Pot

fasole bătută 
by Ozen

salata
by Foodsaver

sandwich
by Breville



Gama de electrocasnice "Gătește sănătos acasă" cuprinde branduri 

recunoscute la nivel internațional pentru inovație în tehnicile de 

gătit și pregătit sucuri și smoothie-uri, urmând cele mai noi tendințe 

în alimentație și stil de viață sănătos. Brandurile de electrocasnice 

încorporează concepte inovatoare – gătitul lent la temperaturi reduse 

(slow cooking), mixarea și gătitul în vid, stoarcerea prin presare la rece, 

vidarea alimentelor pentru păstrarea prospețimii – care au succes 

pe piețele internaționale și sunt acum disponibile și în România. 

Descoperă noi tehnici de gătit sănătos și preparat sucuri acasă, pentru 

rezultate cu un plus de gust și cel mai mic efort de pregătire.  



Produsele pot suferi modificări de preț, fără notificare prealabilă.
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Slow
Cooking

Comparativ cu metodele 
tradiționale, gătirea slow cooking, 
la o temperatură relativ scăzută, 

presupune menținerea în întregime a 
nutrienților în mâncare.
Plus de gust și sănătate. 

Gătește
singur

Nu trebuie să fii bucătar 
profesionist ca să gătești 

mâncăruri savuroase. Doar adaugi 
ingredientele și Crock-Pot se 

ocupă de restul, fără supraveghere.

Poți găti 
orice

Cu aparatul de gătit electric 
Crock-Pot pregătești o gamă largă 

de rețete: de la ciorbe, fripturi și feluri 
principale, la aperitive, preparate 

vegetariene și deserturi delicioase. 

Slow 
COOKERS

Crock-Pot
4.7L DIGITAL

SCCPRC507B-050

Ideal pentru maxim 5 persoane
-------------------------------------------------------
2 setări de gătire: Low și High

-------------------------------------------------------
Vas de ceramică termică detașabil

Capac de sticlă detașabil
-------------------------------------------------

Proprietăți capac și vas, detașabile:
• se pot spăla și în mașina de vase

• se pot utiliza și în cuptor 
-------------------------------------------------------

Consum redus de energie
-------------------------------------------------------

Păstrare la cald automat
-------------------------------------------------------

Timer reglabil până la 20h

Crock-Pot
4.5 L DURACERAMIC
HINGED LID SAUTÉ

CSC038X-01

Ideal pentru 4-5 persoane
-------------------------------------------------
2 setări de gătire: Low și High
-------------------------------------------------

Vas din aluminiu cu strat 
antiaderent DuraCeramic™, detașabil 

-------------------------------------------------
Capac de sticlă cu balama, detașabil

-------------------------------------------------
Proprietăți capac și vas, detașabile :

• capacul se spăla și în mașina de vase
• se pot utiliza și în cuptor, pe aragaz, 

plita electrică sau plita cu inducție
-------------------------------------------------
Consum redus de energie

-------------------------------------------------
Păstrare la cald

NOU

5
ani

GARANȚIE
toate produsele

GĂTEȘTI FELURILE 
PREFERATE DE 
MÂNCARE CU 

EFORT 
MINIM
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Crock-Pot
5.7L DIGITAL
SCCPBPP605-050

Ideal pentru maxim 6 persoane
-------------------------------------------------
2 setări de gătire: Low și High
-------------------------------------------------

Vas de ceramică termică detașabil
-------------------------------------------------
Capac de sticlă detașabil

-------------------------------------------------
Proprietăți capac și vas, detașabile:
• se pot spăla și în mașina de vase

• se pot utiliza și în cuptor 
-------------------------------------------------
Consum redus de energie

-------------------------------------------------
Păstrare la cald automat

-------------------------------------------------
Timer reglabil până la 20h

Crock-Pot
5.0L DURACERAMIC™

SAUTÉ
CSC026X

Ideal pentru maxim 6 persoane
-------------------------------------------------
2 setări de gătire: Low și High
-------------------------------------------------

Vas din aluminiu cu strat 
antiaderent DuraCeramic™ detașabil 

-------------------------------------------------
Capac de sticlă detașabil

-------------------------------------------------
Proprietăți capac și vas, detașabile:

• capacul se spăla și în mașina de vase
• se pot utiliza și în cuptor, pe aragaz, 

plita electrică sau plita cu inducție
-------------------------------------------------
Consum redus de energie

-------------------------------------------------
Păstrare la cald automat

-------------------------------------------------
Timer reglabil până la 20h

Crock-Pot
6.0L DURACERAMIC™

SAUTÉ
CSC027X-01

Ideal pentru maxim 7 persoane
-------------------------------------------------
2 setări de gătire: Low și High
-------------------------------------------------

Vas din aluminiu cu strat 
antiaderent DuraCeramic™ detașabil 

-------------------------------------------------
Capac de sticlă detașabil

-------------------------------------------------
Proprietăți capac și vas, detașabile:

• capacul se spăla și în mașina de vase
• se pot utiliza și în cuptor, pe aragaz, 

plita electrică sau plita cu inducție
-------------------------------------------------
Consum redus de energie

-------------------------------------------------
Păstrare la cald automat

-------------------------------------------------
Timer reglabil până la 20h

Crock-Pot
3.5L RED

SCV400RD-050

Ideal pentru maxim 3 persoane
-------------------------------------------------------
2 setări de gătire: Low și High
-------------------------------------------------------

Vas din ceramică detașabil
-------------------------------------------------------

Capac de sticlă detașabil
-------------------------------------------------------

Proprietăți capac și vas, detașabile:
• se pot spăla și în mașina de vase 

• se pot utiliza și în cuptor 
-------------------------------------------------------

Consum redus de energie
-------------------------------------------------------

Păstrare la cald

cotlete mediteraneene

coq au vin

dovelcei umpluți

crumble cu vișine

Disponibil si Stainless Steel
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Multi
Cooking

Crock-Pot® Express poate găti 
mâncarea cu până la 70% mai rapid 

decât gătitul tradițional, datorită 
celor 8 setări prestabilite pentru 

diverse alimente.

Opt funcții
de gătit

Gătiți rapid carne, chili, orez, deserturi 
și multe altele! Pentru o masă 

completă, utilizați și funcțiile de gătire 
la abur, gătire lentă/rapidă sau sauté.

Gătit sub
presiune

este ideal pentru prepararea 
mâncărurilor ce necesită timp mare 

de gătire (carnea sau legumele 
uscate).

Multi 
COOKER

Crock-Pot
EXPRESS  

MULTICOOKER CU  
GATIRE SUB PRESIUNE

CSC051X

Ideal pentru maxim 6 persoane
-------------------------------------------------------

ecran digital
-------------------------------------------------------
oala detasabila antiaderente

-------------------------------------------------------
capac cu inchidere etans

-------------------------------------------------------
capacitate 5.7 l

-------------------------------------------------------
grilaj de gatit

-------------------------------------------------------
4 moduri de gatire

-------------------------------------------------------
8 setari rapide de gatire: rice/risotto 
(orez), meat/stew (carne/tocanite), 
beans/chilli (fasole),yougurt (iaurt), 
poultry (pasare), dessert (desert), 

soup (supa), manual

2
ani

GARANȚIE

NOU
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Gătitul sub presiune
NU A FOST NICIODATĂ MAI UȘOR

POULTRY 
(Pasăre)

DESSERT 
(Desert)

SOUP
(Supă)

RICE/RISOTTO 
(Orez)

MEAT/STEW 
(Carne/ Tocănițe)

BEANS/CHILLI 
(Fasole)

YOUGURT 
(Iaurt)

12 aparate de gătit într-unul singur, 
Crock-Pot Express poate prepara 
mancarea cu pana la 70% mai 
rapid decat gatitul traditional.  

Datorita celor 8 setari prestabilite 
pentru diverse alimente, masa 

dumneavoastra va fi gata imediat. 
Cu un singur aparat de gatit 
puteti alege intre 4 modalitati de 
gatire precum gatire rapida, slow 
cooking, saute sau gatire la aburi.

MANUAL
(Manual)
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Angrenaje 
doar din metal
Toate angrenajele interne All Metal 

Drive™ sunt formate exclusiv din 
piese metalice, cu durabilitate 

crescută și uzură redusă.

Vas
rezistent

Vasul de mixare al blenderelor din 
sticlă borosilică sau Tritan™ este 

foarte rezistent la dilatare termică 
și șocuri.

Spărgătorul
de gheață

Blenderele Oster sunt dotate cu
un sistem revoluționar din 4 sau 6 

lame de inox, ce pot tăia și sfărâma 
de la gheață la semințe și nuci.

Blendere
PERFORMANTE
Blendere
PERFORMANTE

Putere 1400W
-------------------------------------------------------

28.000 rotații pe minut
-------------------------------------------------------

All Metal Drive™
-------------------------------------------------------

Lame Inox
-------------------------------------------------------

3 presetări: 
supă, smoothie, sos

-------------------------------------------------------
Viteză variabilă + Pulse

-------------------------------------------------------
Vas Tritan™

-------------------------------------------------------
Volum 1.9L

-------------------------------------------------------
Accesoriul special 

pentru împingerea alimentelor
-------------------------------------------------------

Mâner ergonomic

Oster
VERSA

 

7
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LIDER
de piață
în SUA,

Canada și 
Spania
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Putere 1100W
-------------------------------------------------------

28.000 rotații pe minut
-------------------------------------------------------

All Metal Drive™
-------------------------------------------------------

Lame Inox
-------------------------------------------------------

3 presetări: 
supă, smoothie, sos

-------------------------------------------------------
Viteză variabilă + Pulse

-------------------------------------------------------
Vas Tritan™

-------------------------------------------------------
Volum 1.9L

-------------------------------------------------------
Accesoriul special 

pentru împingerea alimentelor
-------------------------------------------------------

Mâner ergonomic

Oster
PRO

 

2
ani

GARANȚIE
motor

5
ani

GARANȚIE
motor

Oster
REVERSIBLE
BRLY07-Z00-050

Putere 600W
----------------------------------------------

All Metal Drive™
----------------------------------------------

Lame Inox
----------------------------------------------

3 viteze + 2 programe 
(băuturi și mâncare)

+2 setări Pulse
----------------------------------------------

Vas sticlă borosilicată
----------------------------------------------

Volum 1.25L
----------------------------------------------

Sistem reversibil

Carte de Rețete 
CADOU
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Presiune 15 bari
---------------------------------------------------------------------------------

Recipient lapte 300ml
---------------------------------------------------------------------------------
Selectare directă: Espresso, Cappuccino, Latte
---------------------------------------------------------------------------------

 Configurare manuală: Espresso
---------------------------------------------------------------------------------

Funcție spumare lapte
---------------------------------------------------------------------------------

Autocurățare
---------------------------------------------------------------------------------
Opțiuni: cafea macinată sau pad-uri de 45 mm
---------------------------------------------------------------------------------

Rezervor apă 1.5L
---------------------------------------------------------------------------------
Înălțime reglabilă în funcție de ceașcă/pahar
---------------------------------------------------------------------------------

Sistem termoblock
---------------------------------------------------------------------------------

2 tăvi colectoare detașabile
---------------------------------------------------------------------------------

Disponibil în 2 culori: Roșu și Argintiu

Breville
PRIMA LATTE

VCF046X-01 / VCF045X-01

Specialistul
ÎN MIC DEJUN

Specialistul
ÎN MIC DEJUN

Ești
propriul
barista!

Cu o singură apăsare de buton poți 
crea sortimentele favorite de cafea, 

la care PRIMA LATTE adaugă în 
mod automat cantitatea dorită de 

spumă de lapte.
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Posibilitatea de a face două Espresso simultan
---------------------------------------------------------------------------------

Presiune 19 bari
---------------------------------------------------------------------------------

Recipient lapte 600ml
---------------------------------------------------------------------------------

Selectare directă: Espresso,
Cappuccino, Latte

---------------------------------------------------------------------------------
 Configurare manuală: Espresso

---------------------------------------------------------------------------------
Funcție spumare lapte

---------------------------------------------------------------------------------
Reglaj cantitate spumă lapte

---------------------------------------------------------------------------------
Autocurățare

---------------------------------------------------------------------------------
Opțiuni: cafea macinată sau pad-uri de 45 mm
---------------------------------------------------------------------------------

Rezervor apă 1.5L
---------------------------------------------------------------------------------

Sistem termoblock
---------------------------------------------------------------------------------

Tavă colectoare detașabilă
---------------------------------------------------------------------------------

Disponibil în 2 culori: Roșu și Negru

Breville
PRIMA LATTE 2

VCF108X-01 / VCF109X-01

AI DOUĂ BĂUTURI SIMULTAN
la o apăsare de buton

www.breville-romania.ro 

NOU
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2
ani

GARANȚIE
toate produsele

Gustări 
delicioase

Cel mai bun mod de a începe ziua 
este un mic dejun sănătos și gustos. 

Gofre aromate, sandwiches și 
panini delicioase sunt gata în câteva 
minute cu electrocasnicele Breville.

Tradiția 
toaster-elor 
inovatoare
Breville îşi leagă numele de 

aparatele sandwich maker încă din 
anii ’70, fiind prima companie care a 

introdus sandwich toaster-ul.

Breville
SANDWICH-MAKER

PANINI LARGE
VST026X-01

Capacitate: 4 sandwich-uri
------------------------------------------------

Indicatoare luminoase
------------------------------------------------

Mâner "rece"
------------------------------------------------
Platane antiaderente plate
------------------------------------------------

Depozitare compactă
------------------------------------------------

Capac cu înălțime ajustabilă
------------------------------------------------

Bază antialunecare
------------------------------------------------

Ideal pentru Focaccia, Ciabatta 
și coacere legume

Breville
SANDWICH-MAKER

PANINI
VST025X-01

Capacitate: 2-3 sandwich-uri
-----------------------------------------------

Indicatoare luminoase
-----------------------------------------------

Mâner "rece"
-----------------------------------------------
Platane antiaderente plate
-----------------------------------------------

Depozitare compactă
-----------------------------------------------

Capac cu înălțime ajustabilă
-----------------------------------------------

Bază antialunecare
------------------- ----------------------------

Ideal pentru Focaccia, Ciabatta 
 și omlete

best 
seller

în MAREA
BRITANIE
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Grătar încălzire 
chifle, croissante

-----------------------------------------------
Control rumenire variabil

-----------------------------------------------
Grosimea feliilor reglabilă
-----------------------------------------------

Butoane iluminate
-----------------------------------------------

Funcție reîncălzire 
și dezghețare

-----------------------------------------------
Tăviță pentru firimituri 

detașabilă
-----------------------------------------------

Bază antialunecare
-----------------------------------------------

Lift & Look verificarea 
nivelului de prăjire fără 

oprirea aparatului
-----------------------------------------------

Finisaj alb cu inserții 
metalice perforate

Breville
TOASTER HIGH 
GLOSS 2 SLICES

VTT676X-01

Filtru Calcar detașabil, lavabil
-----------------------------------------------

Capacitate 1.7L
-----------------------------------------------

Putere 2.4kW
-----------------------------------------------

Iluminare albastră la fierbere
-----------------------------------------------

Bază cu rotație 360°
-----------------------------------------------

Display Gradat
-----------------------------------------------

Bază antialunecare
-----------------------------------------------

Depozitare cablu
-----------------------------------------------

Curățare ușoară 

Breville
FIERBATOR HIGH 

GLOSS WHITE
VKJ944X-01

Breville
SANDWICH-MAKER 

PANINI  
DURACERAMIC™

VST071X-01

Capacitate: 2-3 sandwich-uri
------------------------------------------------------

Strat DuraCeramic™ 
de 4 ori mai durabil

------------------------------------------------------
Indicatoare luminoase 

------------------------------------------------------
Mâner “rece”

------------------------------------------------------
Platane antiaderente

-----------------------------------------------------
Rezistent la zgârieturi

------------------------------------------------
Depozitare compactă

------------------------------------------------------
Capac cu înălțime ajustabilă

-----------------------------------------------------
Temperatură variabilă

------------------------------------------------------
Depozitare cablu

------------------------------------------------------
Ideal pentru Focaccia și Ciabatta

Capacitate: 2 gofre
------------------------------------------------

Strat DuraCeramic™
de 4 ori mai durabil

--------------------------------------------------
Indicatoare luminoase

------------------------------------------------
Mâner "rece"

------------------------------------------------
Platane antiaderente adânci 

detașabile
------------------------------------------------

Depozitare compactă
------------------------------------------------

Bază antialunecare
------------------------------------------------
Sistem cu cleme ce permite 

creșterea gofrelor
fără PTFE si fără PFOA

Breville
WAFFLE MAKER 
DURACERAMIC™

VST072X-01

Breville
SANDWICH-MAKER 

DURACERAMIC™ 
DEEP FILL
VST070X-01

Capacitate: 4 sandwich-uri
--------------------------------------------------

Strat DuraCeramic™
de 4 ori mai durabil

--------------------------------------------------
Indicatoare luminoase

--------------------------------------------------
Mâner “rece”

--------------------------------------------------
Platane adânci detașabile

--------------------------------------------------
Design antiscurgere

--------------------------------------------------
Rezistent la zgârieturi

--------------------------------------------------
Bază antialunecare

--------------------------------------------------
2 reglaje de temperatură

--------------------------------------------------
Depozitare cablu

--------------------------------------------------
Ideal pentru omlete, 

sandwich-uri și pateuri

Strat DuraCeramic™ de 4 ori mai durabil
---------------------------------------------------------------------------------

Mâner “rece”
---------------------------------------------------------------------------------

Plăci antiaderente detașabile
---------------------------------------------------------------------------------

Deschidere 180 grade pentru 
gătirea mai multor preparate simultan

----------------------------------------------------------------------------
Rezistent la zgârieturi

---------------------------------------------------------------------------------
Control variabil al temperaturii 

---------------------------------------------------------------------------------
Indicatoare luminoase

---------------------------------------------------------------------------------
Depozitare compactă

---------------------------------------------------------------------------------
Gătire rapidă

---------------------------------------------------------------------------------
Ideal pentru grătar pe bază de carne, 

fructe de mare și legume

Breville
GRATAR ELECTRIC 

ULTIMATE GRILL 
DURACERAMIC™

VHG026X-01

www.breville-romania.ro 
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Fitness 
Blender

Prepară smoothie-uri din fructe și 
legume, sucuri cu gheaţă, băuturi 
pentru micul dejun, shake-uri și 

mixuri de proteine, toate la o simplă 
apăsare de buton. 

Râșniță 
incorporată

Îmbogățește smoothieurile pe care 
le pregătești cu aromele nucilor sau 
migdalelor. Râșnița blenderului te va 

ajuta să obții mixuri fine indiferent 
de semințele folosite.

Breville
RECIPIENT 
PORTABIL 

SUPLIMENTAR 
BLEND 
ACTIVE
VBL106-01
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Include teluri din inox, cârlige pentru aluat,  
spatulă din plastic

--------------------------------------------------------------------------
Mixer cu 5 viteze, plus bol cu 2 viteze pentru 

control total
--------------------------------------------------------------------------

Putere 380W
--------------------------------------------------------------------------

Bol inox 3.2 L
--------------------------------------------------------------------------
Sistem cu 2 motoare: unul pentru accesorii

și unul pentru bol
--------------------------------------------------------------------------

Hand mixer – se detașează foarte ușor 
din stand, buton pentru detașare teluri

2 angrenaje de mișcare pentru bol și teluri

Breville
MIXER COMPACT CU BOL

SHM2X-DIM

www.breville-romania.ro 

Blender personal cu recipient portabil,
ideal pentru smoothie-uri, shake-uri și mixuri de 

proteine
-----------------------------------------------------------------------------------------

Putere 300W
-----------------------------------------------------------------------------------------
Recipient 500 ml de Tritan™ Copolyester fără BPA
-----------------------------------------------------------------------------------------

Râșniță  de Tritan™ Copolyester fără BPA
-----------------------------------------------------------------------------------------

Vas rezistent termic și la șocuri
----------------------------------------------------------------------------------------

Bandă cu striații împotriva alunecării
-----------------------------------------------------------------------------------------

Rapid și ușor de folosit
-----------------------------------------------------------------------------------------

Husă de neopren pentru a menține temperatura
-----------------------------------------------------------------------------------------

Funcția Pulse pentru sfărâmare gheață și nuci
-----------------------------------------------------------------------------------------

Lame de inox
-----------------------------------------------------------------------------------------

Piciorușe antialunecare

Breville
FITNESS BLENDER  

ACTIVE PRO
VBL120X-01

2
ani

GARANȚIE
toate produsele
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Vidarea
PROSPEȚIMII

Menții 
aroma cafelei

Aerul și umezeala sunt principalii 
factori în pierderea aromei cafelei. 
Prin vidare cu FoodSaver păstrezi 
prospețimea și savoarea cafelei 

preferate mai mult timp.

De 5 ori mai 
proaspăt 

Înlăturând aerul din jurul alimentelor, 
FoodSaver reține prospețimea, 
proprietățile nutritive și aromele 
acestora de 5 ori mai mult timp 

versus varianta tradițională.

Conservi 
pentru iarnă

Iarna poți avea la dispoziție 
alimente proaspete. Legume, 

fructe, carne sau chiar lichide pot 
fi ingredientele ideale în orice 

perioadă a anului, cu orice ocazie.

LIDER
de piață
în Italia

FoodSaver
APARAT DE VIDAT

FFS006X

Vidare și sigilare automată
----------------------------------------------

Lățime de vidat: 28cm
----------------------------------------------

Port pentru caserole
----------------------------------------------

Spațiu depozitare rolă
și cutter integrat 

----------------------------------------------
Vidare separată Uscat / Umed

----------------------------------------------
Funcție separată pentru sigilare

__________________
Design elegant și compact
----------------------------------------------

Funcție marinare
----------------------------------------------
Durată sigilare: 10 secunde
----------------------------------------------

Accesorii: 1 rolă 28cm
+ 2 pachete pungi

Videzi și menții prospețimea cărnii, brânzei, a legumelor și a fructelor, a biscuiților, a cafelei, precum și a fructelor oleaginoase.

5
ani

GARANȚIE
toate produsele
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Vidare și sigilare automată
----------------------------------------------

Lățime de vidat 28cm
----------------------------------------------

Port pentru caserole
----------------------------------------------

Indicator progresie LED
----------------------------------------------

Funcție Pulse pentru vidare  
alimente delicate

----------------------------------------------
Vidare separată  

Uscat / Umed
----------------------------------------------
Accesorii: 5 pungi 0,94l, 

5*3,78l + 1 dispozitiv  
portabil de sigilare în vid

FoodSaver
APARAT DE VIDAT

FFS014X

www.foodsaver-romania.ro 

Vidare și sigilare automată
----------------------------------------------

Lățime de vidat: 28cm
----------------------------------------------

Indicator progresie LED
----------------------------------------------

Spațiu depozitare rolă 
și cutter integrat 

----------------------------------------------
Funcție separată pentru sigilare

----------------------------------------------
Vidare separată Uscat / Umed

----------------------------------------------
Control printr-o singura atingere

----------------------------------------------
Depozitare in pozitie verticala

----------------------------------------------
Accesorii: 1 rola 28 cm + 

5 pungi + 1 dispozitiv portabil
de sigilare in vid

FoodSaver
APARAT DE VIDAT

FFS016X

Vidare și sigilare automată
----------------------------------------------

Lățime de vidat: 28cm
----------------------------------------------

Port pentru caserole
----------------------------------------------

Indicator progresie LED
----------------------------------------------

Spațiu depozitare rolă  
și cutter integrat

----------------------------------------------
Funcție separată pentru sigilare

----------------------------------------------
Vidare separată Uscat / Umed

----------------------------------------------
3 viteze

----------------------------------------------
Funcție Pulse pentru  

vidare alimente delicate
----------------------------------------------
Accesorii: 1 rolă 28cm + 

2 pachete pungi + 1 furtun  
vidare sticle + 1 caserolă

FoodSaver
APARAT DE VIDAT

FFS005X

Vidare și sigilare automată
----------------------------------------------

Lățime de vidat 28cm
----------------------------------------------

Port pentru caserole
----------------------------------------------

Indicator progresie LED
----------------------------------------------

Spațiu depozitare rolă
----------------------------------------------

Funcție separată pentru sigilare
----------------------------------------------

Cutter integrat
----------------------------------------------

Accesorii: 1 rolă 28cm
+ 2 pachete pungi + furtun vidare 

sticle

FoodSaver
APARAT DE VIDAT

FFS002X

Vidare și sigilare automată
----------------------------------------------

Lățime de vidat: 28cm
----------------------------------------------

Port pentru caserole si pungi
----------------------------------------------

Indicator progresie LED
----------------------------------------------

Spațiu depozitare rolă  
și cutter integrat 

----------------------------------------------
Funcție separată pentru sigilare

----------------------------------------------
Vidare separată Uscat / Umed

----------------------------------------------
Functie marinare, mecanism de 

blocare
----------------------------------------------

Accesorii: 1 rola 28 cm + 6 pungi

FoodSaver
APARAT DE VIDAT

FFS017X
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Consumabile
ȘI ACCESORII

Economisești 
bani

Cumpărați în vrac și  
sigilați-vă alimentele în porții dorite 

folosind sistemul FoodSaver® și 
economisiți bani fără a pierde 

mâncarea.

Economisește 
timp

Aveți o masă făcută la domiciliu în 
câteva minute, pregătiți înainte și 
salvați-o în pungile și accesoriile 

FoodSaver®.

Alimentele 
proaspete mai 

mult timp
Expunerea alimentelor la aer 

cauzează pierderea gustului și 
prospețimei. Sistemul de etanșare 

Vacuum FoodSaver® păstrează 
aromele mai mult timp.



19

FoodSaver
ROLE VIDARE
20 CM X 6.7 M

PACHET 2 ROLE 
FSR2002-I

FoodSaver
CASEROLA PENTRU 

MARINARE 2L
FSFSMA0050-050

FoodSaver
PUNGI FRIGIDER  
& MICROUNDE

16 PUNGI
FVR002X-01

FoodSaver
CASEROLA 

VIDARE 1.893L
FFC008X-01

FoodSaver
CASEROLA 

VIDARE 0.475L
FFC002X-01

FoodSaver
PUNGI VIDARE

28X36 CM
32 DE PUNGI

FSB3202-I

FoodSaver
ROLE VIDARE
28 CM X 5.5 M

PACHET 2 ROLE 
FSR2802-I

FoodSaver
CASEROLA 

VIDARE 2.366L
FFC010X-01

FoodSaver
CASEROLA  

VIDARE 0.700L
FFC003X-01

FoodSaver
PUNGI VIDARE 

CU FERMOAR 0.95L
26 BUCATI

FVB015X-01

FoodSaver
ROLE VIDARE
28 CM X 4.8 M

PRETĂIATE 2 ROLE 
FVB002X-01

FoodSaver
CASEROLA 

VIDARE 1.183L
FFC005X-01

FoodSaver
PUNGI VIDARE

FUNCȚIE BLOCARE
32 DE PUNGI

FVB003X-01

FoodSaver
PUNGI VIDARE
28 CM X 4.8 M

PACHET 2 ROLE 
FVR003X-01

FoodSaver
SET 3 DOPURI 

VIDARE
FSFSBS0024-050

www.foodsaver-romania.ro 
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Slow
JUICERS 

Sucuri 
sănătoase

Stoarcerea la rece cu doar 60rpm 
menține toate vitaminele și nutrienții.  

Kuvings este ajutorul pe care l-ai 
căutat  pentru o condiție fizică 

excelentă și energie întreaga zi. 

Ușor de folosit 
și curățat

Ușor și rapid de montat, folosit și 
curățat. Dotat cu o perie specială 
pentru curățare. Separatorul de 

semințe și pulpă extrage doar sucul 
sănătos și nutritiv. 

Slow
Juicers

Stoarcerea prin presare la rece 
păstrează toți nutrienții și enzimele din 
frunze, fructe și legume. Storcătoarele 

au o pâlnie inovativă extralargă 
pentru fructe și legume întregi.

PÂLNIE
EXTRALARGĂ 7,6cm

PENTRU FRUCTE 
ȘI LEGUME

ÎNTREGI

Kuvings
C9500PR

Storcător cu presare la rece
-----------------------------------------------------------

Viteză redusă 60rpm
-----------------------------------------------------------

Putere 240W
-----------------------------------------------------------

Pâlnie largă de alimentare 7.6 cm
-----------------------------------------------------------

Materiale ecologice fără BPA
-----------------------------------------------------------
Capacitate vas colector 400 ml

-----------------------------------------------------------
Acțiune reversibilă

-----------------------------------------------------------
Funcție antiscurgere

-----------------------------------------------------------
Ușor de folosit și curățat

-----------------------------------------------------------
Dimensiuni 228 x 208 x 446 mm
-----------------------------------------------------------

Model C9500 disponibil în 2 culori: 
Roșu și Argintiu

Kuvings
C9500S 

5
ani

GARANȚIE
motor
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Kuvings
B6000 PR

Storcător cu presare la rece
-----------------------------------------------------------

Viteză redusă 60rpm
-----------------------------------------------------------

Putere 240W
-----------------------------------------------------------

Pâlnie largă de alimentare 7.5cm
-----------------------------------------------------------

Materiale ecologice fără BPA
-----------------------------------------------------------
Capacitate vas colector 400ml

-----------------------------------------------------------
Acțiune reversibilă

-----------------------------------------------------------
Funcție antiscurgere

-----------------------------------------------------------
Ușor de folosit și curățat

-----------------------------------------------------------
Dimensiuni 228 x 208 x 448mm

-----------------------------------------------------------
Modelul B6000 disponibil în 2 culori: 

Roșu și Argintiu

Kuvings
B6000S

www.kuvings-romania.ro 

Kuvings
SET PENTRU 
SMOOTHIE 

ȘI ÎNGHEȚATĂ
SICS - C9500

Kuvings
ACCESORIU 
STORCĂTOR  

CITRICE
PT. C9500 ȘI B6000

1000 - 60702A

Kuvings
SET PENTRU 
SMOOTHIE 

ȘI ÎNGHEȚATĂ
SICS - B6000

5
ani

GARANȚIE
motor
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Mixare în vid, 
fără bule 

de aer
Prin mixarea în vid, fructele și 

legumele nu intră în contact cu aerul, 
astfel că în preparat nu se formează 
bule de aer care produc oxidarea 

rapidă și pierderea nutrienților.

Prospețime 
mai mult timp

Păstrat în vid, în recipientul OZEN, 
preparatul își menține pentru mai 

mult timp culoarea, valoarea nutritivă 
și gustul proaspăt și natural al 

fructelor și legumelor.

Preparate 
cu maxim de 

nutrienți
Blenderul OZEN mixează fin 
ingredientele, inclusiv fibrele 
dietetice din coaja fructelor și 

legumelor. Bucură-te de preparate 
proaspete și nutritive, fără a pierde 

nimic din acestea.

Blendere 
CU MIXARE 
ÎN VID FABRICAT ÎN 

COREEA DE SUD
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OZEN 
HB300RE 

HAF-HB300RE

Blender cu mixare în vid
-----------------------------------------------------------

Putere 960W
-----------------------------------------------------------

Sistem cu 6 lame 
-----------------------------------------------------------

Control manual și viteză variabilă
-----------------------------------------------------------

Funcție VACUUM
-----------------------------------------------------------

Sistem de pulsații – PULSE
-----------------------------------------------------------

Funcție AUTO
-----------------------------------------------------------

Vas Tritan
-----------------------------------------------------------

Volum 2.0 L (1.5 L util)
-----------------------------------------------------------

Pompă vacuum
-----------------------------------------------------------

Recipient suplimentar pentru 
depozitare în vid

-----------------------------------------------------------
Disponibil în 2 culori: 

Roșu și Argintiu

www.ozen.ro 

OZEN 
BLENDER 

CU MIXARE ÎN VID
HAF-HB300SV

OZEN 
RECIPIENT SUPLIMENTAR 

PENTRU BLENDER 
HAF-HB003SJ  

Vas pentru depozitare în vid
----------------------------------------------

Volum 750 ml 
----------------------------------------------

Lavabil în 
mașina de spălat vase

----------------------------------------------
Rezistent la pete,
arome și mirosuri

2
ani

GARANȚIE
motor



SKIN MEDIA
IMPORTATOR ȘI 

DISTRIBUITOR
Str. Ocna Sibiului 46-48, 

Bucuresti 1, 014011
Tel.: 021-316.82.00

www.skin.ro


