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 gatitul 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, cu cel mai mic efort de pregătire.

Skin Media, importator și distribuitor / Str. Ocna Sibiului 46-48, București 1, România I +4 021-316.82.00 I www.skin.ro
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Produsele pot suferi modificări de preț, fără notificare prealabilă.

Slow
Cooking

Gătește
singur

Poți găti
orice

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.

Nu trebuie să fii bucătar
profesionist ca să gătești
mâncăruri savuroase. Doar adaugi
ingredientele și Crock-Pot se
ocupă de restul, fără supraveghere.

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
Pentru mese delicioase
în familie

REȚETE
INCLUSE
la toate
produsele

descoperă rețetele pe
www.crockpot-romania.ro/retete
Crock-Pot

Crock-Pot

Crock-Pot

CSC028X-DIM

CSC030X-DIM

2.4L BLACK

3.5L STAINLESS STEEL

Ideal pentru 2 persoane
------------------------------------------------2 setări de gătire: Low și High
------------------------------------------------Vas de ceramică termică
------------------------------------------------Vas detașabil, utilizabil și în cuptor
------------------------------------------------Capac de sticlă
------------------------------------------------Consum redus de energie

Ideal pentru 4 persoane
------------------------------------------------2 setări de gătire: Low și High
------------------------------------------------Vas de ceramică termică
------------------------------------------------Vas detașabil, utilizabil și în cuptor
------------------------------------------------Capac de sticlă
------------------------------------------------Consum redus de energie
------------------------------------------------Păstrare la cald

Ideal pentru 4 persoane
------------------------------------------------2 setări de gătire: Low și High
------------------------------------------------Vas de ceramică termică
------------------------------------------------Vas detașabil, utilizabil și în cuptor
------------------------------------------------Capac de sticlă
------------------------------------------------Consum redus de energie
------------------------------------------------Păstrare la cald

14999 lei

28999 lei

28999 lei

SCCPQK5025B-050

3.5L WHITE

5

RECOMANDAT DE
Chef ALEX CÎRȚU

ani

GARANȚIE

toate produsele

Crock-Pot

6.0L DIGITAL
DURACERAMIC™
SAUTÉ
CSC027X-01
Ideal pentru maxim 7 persoane
------------------------------------------------------2 setări de gătire: Low și High
------------------------------------------------------Vas din aluminiu cu strat
antiaderent DuraCeramic™
------------------------------------------------------Vas detașabil, utilizabil în cuptor
și pe plită cu inducție
------------------------------------------------------Capac de sticlă
------------------------------------------------------Consum redus de energie
------------------------------------------------------Păstrare la cald
------------------------------------------------------Timer reglabil până la 20h

79999 lei

Crock-Pot

Crock-Pot

Crock-Pot

SCCPBPP605-050

SCCPRC507B-050

Ideal pentru maxim 6 persoane
------------------------------------------------2 setări de gătire: Low și High
------------------------------------------------Vas din aluminiu cu strat
antiaderent DuraCeramic™
------------------------------------------------Vas detașabil, utilizabil în cuptor
și pe plită cu inducție
------------------------------------------------Capac de sticlă
------------------------------------------------Consum redus de energie
------------------------------------------------Păstrare la cald automat
------------------------------------------------Timer reglabil până la 20h

Ideal pentru maxim 6 persoane
------------------------------------------------2 setări de gătire: Low și High
------------------------------------------------Vas de ceramică termică
------------------------------------------------Vas detașabil, utilizabil și în cuptor
------------------------------------------------Capac de sticlă
------------------------------------------------Consum redus de energie
------------------------------------------------Păstrare la cald automat
------------------------------------------------Timer reglabil până la 20h

Ideal pentru 5 persoane
------------------------------------------------2 setări de gătire: Low și High
------------------------------------------------Vas de ceramică termică
------------------------------------------------Vas detașabil, utilizabil și în cuptor
------------------------------------------------Capac de sticlă
------------------------------------------------Consum redus de energie
------------------------------------------------Păstrare la cald automat
------------------------------------------------Timer reglabil până la 20h

74999 lei

59999 lei

48999 lei

5.0L DIGITAL
DURACERAMIC™SAUTÉ

5.7L DIGITAL

4.7L DIGITAL

CSC026X

NOU

www.crockpot-romania.ro
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Angrenaje
doar din metal

Vas
rezistent

Spărgătorul
de gheață

Toate angrenajele interne All Metal
Drive™ sunt formate exclusiv din
piese metalice, cu durabilitate
crescută și uzură redusă.

Vasul de mixare al blenderelor din
sticlă borosilică sau Tritan™ este
foarte rezistent la dilatare termică
și șocuri.

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.

descoperă rețete pe
www.oster-romania.ro/retete

Blendere
PERFORMANTE
6

Oster
VERSA
Recomandat de

LIDER
de piață
în SUA,
Canada și
Spania

Raw Chef Ligia Pop

7
ani

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

toate produsele
Oster din catalog

179999 lei

GARANȚIE

Oster

Oster

0004655ESP-050

BRLY07-Z00-050

Putere 600W
---------------------------------------------All Metal Drive™
---------------------------------------------Lame Inox
---------------------------------------------3 trepte viteză
---------------------------------------------Vas sticlă borosilicată
---------------------------------------------Volum 1.25L

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

49999 lei

79999 lei

CLASSIC CHROME

best
seller

în SPANIA

www.oster-romania.ro

REVERSIBLE
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Breville

PRIMA LATTE RED
VCF046X-01

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

best
seller

în MAREA
BRITANIE

89999 lei

Specialistul
ÎN MIC DEJUN
Breville

PRIMA LATTE SILVER
VCF045X-01

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
lapte proaspăt.

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

89999 lei
8

Seria High Gloss
Breville

Breville

HIGH GLOSS

HIGH GLOSS
2 SLICES

VKJ944X-01

VTT676X-01

NOU

Breville

HIGH GLOSS
4 SLICES
VTT688X-01

NOU

Breville

HIGH GLOSS DEEP FILL
SANDWICH TOASTER
VST074X-01

NOU

NOU

Fierbător de apă
---------------------------------------------------------------Iluminare albastră la fierbere
---------------------------------------------------------------Putere 2.4kW
---------------------------------------------------------------Capacitate 1.7L
---------------------------------------------------------------Bază cu rotație 360°
---------------------------------------------------------------Display gradat
---------------------------------------------------------------Filtru calcar lavabil - detașabil
---------------------------------------------------------------Bază antialunecare
---------------------------------------------------------------Depozitare cablu
---------------------------------------------------------------Finisaj alb lucios cu inserții metalice
perforate

Capacitate: 2 felii
-----------------------------------------------------Grătar încălzire chifle, croissante
-----------------------------------------------------Control rumenire variabil
-----------------------------------------------------Grosimea feliilor reglabilă
-----------------------------------------------------Butoane iluminate
-----------------------------------------------------Funcție reîncălzire și dezghețare
----------------------------------------------------Tăviță pentru firimituri detașabilă
----------------------------------------------------Bază antialunecare
----------------------------------------------------Depozitare cablu
----------------------------------------------------Lift & Look verificarea nivelului de
prăjire fără oprirea paratului
----------------------------------------------------Finisaj alb cu inserții metalice perforate

Capacitate: 4 felii
-----------------------------------------------------Grătar încălzire chifle, croissante
-----------------------------------------------------Control rumenire variabil
-----------------------------------------------------Grosimea feliilor reglabilă
-----------------------------------------------------Butoane iluminate
-----------------------------------------------------Funcție reîncălzire și dezghețare
----------------------------------------------------Tăviță pentru firimituri detașabilă
----------------------------------------------------Bază antialunecare
----------------------------------------------------Depozitare cablu
----------------------------------------------------Lift & Look verificarea nivelului de
prăjire fără oprirea paratului
----------------------------------------------------Finisaj alb cu inserții metalice perforate

Capacitate: 4 sandwich-uri
-----------------------------------------------------Strat DuraCeramic™ de 4 ori mai durabil
-----------------------------------------------------Platane adânci detașabile
-----------------------------------------------------Mâner "rece"
-----------------------------------------------------Indicatoare iluminoase
-----------------------------------------------------Design antiscurgere
----------------------------------------------------Rezistent la zgârieturi
----------------------------------------------------Bază antialunecare
----------------------------------------------------Depozitare pe verticală
----------------------------------------------------Ideal pentru omlete,
sandwich-uri și pateuri
----------------------------------------------------Finisaj alb cu inserții metalice perforate

24999 lei

29999 lei

34999 lei

34999 lei

Infuzii
perfecte
Fierbătoarele performante
BREVILLE indică temperatura
ideală pentru ceai sau cafea, prin
funcția vizuală de iluminare
la fierbere. Se opresc automat
și mențin temperatura ridicată
până la 20 de minute.

2
ani

GARANȚIE

toate produsele

www.breville-romania.ro
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Breville

ULTIMATE GRILL
DURACERAMIC™
VHG026X-01

NOU

Breville

SANDWICH MAKER
VST051X-01

Breville

PANINI MAKER
VST025X-01

Breville

PANINI MAKER
LARGE
VST026X-01

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

SANDWICH PRESS
DURACERAMIC™
VST071X-01

79999 lei

Breville

DEEP FILL SANDWICH
TOASTER
DURACERAMIC™
VST070X-01

best
seller

NOU

în MAREA
BRITANIE

Capacitate: 2 sandwich-uri
----------------------------------------------------Indicator luminos
----------------------------------------------------Mâner "rece"
----------------------------------------------------Platane antiaderente detașabile
----------------------------------------------------Depozitare cablu
----------------------------------------------------Capac blocabil
----------------------------------------------------Bază antialunecare

Capacitate: 2-3 sandwich-uri
----------------------------------------------Indicatoare luminoase
----------------------------------------------Mâner "rece"
----------------------------------------------Platane antiaderente plate
----------------------------------------------Depozitare compactă
----------------------------------------------Capac cu înălțime ajustabilă
----------------------------------------------Bază antialunecare
------------------- ---------------------------Ideal pentru Focaccia
și Ciabatta

Capacitate: 4 sandwich-uri
-----------------------------------------------Indicatoare luminoase
-----------------------------------------------Mâner "rece"
-----------------------------------------------Platane antiaderente plate
-----------------------------------------------Depozitare compactă
-----------------------------------------------Capac cu înălțime ajustabilă
-----------------------------------------------Bază antialunecare
-----------------------------------------------Ideal pentru Focaccia și
Ciabatta și coacere legume

Capacitate: 2-3 sandwich-uri
-----------------------------------------------------Strat DuraCeramic™
de 4 ori mai durabil
-----------------------------------------------------Mâner “rece”
-----------------------------------------------------Platane antiaderente
----------------------------------------------------Rezistent la zgârieturi
-----------------------------------------------Depozitare compactă
-----------------------------------------------------Capac cu înălțime ajustabilă
----------------------------------------------------Indicatoare luminoase
-----------------------------------------------------Temperatură variabilă
-----------------------------------------------------Depozitare cablu
-----------------------------------------------------Ideal pentru Focaccia și Ciabatta

14999 lei

24999 lei

38999 lei

39999 lei
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Capacitate: 4 sandwich-uri
-------------------------------------------------Strat DuraCeramic™ de 4 ori mai durabil
-------------------------------------------------Mâner “rece”
-------------------------------------------------Platane adânci detașabile
-------------------------------------------------Design antiscurgere
-------------------------------------------------Rezistent la zgârieturi
-------------------------------------------------Bază antialunecare
-------------------------------------------------2 reglaje de temperatură
-------------------------------------------------Indicatoare luminoase
-------------------------------------------------Depozitare cablu
-------------------------------------------------Ideal pentru omlete,
sandwich-uri și pateuri

39999 lei

Breville

POLISHED INOX

Breville

Breville

VTT505X

VTT713X-01

TOASTER
2 SLICES

VKJ811X-01

TOASTER
4 SLICES

Breville

TOASTER STYLE
2 SLICES, WHITE

Breville

Breville

STYLE WHITE

STYLE BLACK

VKJ990X-01

VKJ991X-01

VTT755X-01

NOU

Fierbător de apă
--------------------------------------------Iluminare albastră
comutator
--------------------------------------------Putere 2.2kW
--------------------------------------------Capacitate 1.5L
--------------------------------------------Bază cu rotație 360°
--------------------------------------------Bază antialunecare
--------------------------------------------Display gradat
--------------------------------------------Depozitare cablu
--------------------------------------------Curățare ușoară
--------------------------------------------Finisaj argintiu
din oțel inoxidabil

Capacitate: 2 felii
--------------------------------------------Control rumenire variabil
--------------------------------------------Funcție reîncălzire
și dezghețare
--------------------------------------------Buton oprire
--------------------------------------------Bază antialunecare
--------------------------------------------Lift & Look
verificarea nivelului
de prăjire
fără oprirea aparatului

Capacitate: 4 felii
--------------------------------------------Control rumenire variabil
--------------------------------------------Grosimea feliilor reglabilă
--------------------------------------------Funcție reîncălzire
și dezghețare
--------------------------------------------Buton oprire
--------------------------------------------Bază antialunecare
--------------------------------------------Tăviță pentru firimituri
--------------------------------------------Lift & Look
verificarea nivelului
de prăjire
fără oprirea aparatului

Capacitate: 2 felii
--------------------------------------------Grătar încălzire chifle,
croissante
--------------------------------------------Grosimea feliilor reglabilă
--------------------------------------------Funcție reîncălzire și
dezghețare
--------------------------------------------Control rumenire variabil
--------------------------------------------Bază antialunecare
--------------------------------------------Tăviță pentru firimituri,
detașabilă
--------------------------------------------Depozitare cablu
--------------------------------------------Butoane iluminate
--------------------------------------------Finisaj alb și textură cu
striații

Fierbător de apă
--------------------------------------------Iluminare albastră la
fierbere
--------------------------------------------Putere 2.4kW
--------------------------------------------Capacitate 1.7L
--------------------------------------------Bază cu rotație 360°
--------------------------------------------Bază antialunecare
--------------------------------------------Display gradat
--------------------------------------------Depozitare cablu
--------------------------------------------Curățare ușoară
--------------------------------------------Finisaj alb și textură cu
striații

Fierbător de apă
--------------------------------------------Iluminare albastră la
fierbere
--------------------------------------------Putere 2.4kW
--------------------------------------------Capacitate 1.7L
--------------------------------------------Bază cu rotație 360°
--------------------------------------------Bază antialunecare
--------------------------------------------Display gradat
--------------------------------------------Depozitare cablu
--------------------------------------------Curățare ușoară
--------------------------------------------Finisaj negru și textură cu
striații

14999 lei

14999 lei

22999 lei

29999 lei

29999 lei

29999 lei

Breville
TOASTER STYLE
2 SLICES, BLACK
VTT756X-01

Capacitate: 2 felii
-----------------------------------------------------Grătar încălzire chifle, croissante
-----------------------------------------------------Grosimea feliilor reglabilă
-----------------------------------------------------Funcție reîncălzire și
dezghețare
-----------------------------------------------------Control rumenire variabil
----------------------------------------------------Bază antialunecare
----------------------------------------------------Tăviță pentru firimituri detașabilă
----------------------------------------------------Depozitare cablu
-----------------------------------------------------Butoane iluminate
----------------------------------------------------Finisaj negru și textură cu striații

NOU

29999 lei

2
ani

GARANȚIE

toate produsele

www.breville-romania.ro
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Descoperă rețete pe
www.breville-romania.ro/retete

Blendere
TO GO
12

2
ani

Breville

BLEND ACTIVE PRO
VBL120X-01

GARANȚIE

toate produsele
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

24999 lei

Recipient
portabil
suplimentar

3999 lei

Breville

BLEND ACTIVE
VBL097X-01

Blender personal cu recipient portabil,
ideal pentru smoothie-uri, shake-uri și mixuri de proteine
----------------------------------------------------------------------------------------Putere 250W
----------------------------------------------------------------------------------------Recipient 600 ml de Tritan™ Copolyester fără BPA
----------------------------------------------------------------------------------------Vas rezistent termic și la șocuri
----------------------------------------------------------------------------------------Rapid și ușor de folosit
----------------------------------------------------------------------------------------Acționare prin apăsarea vasului
----------------------------------------------------------------------------------------Lame de inox

----------------------------------------------------------------------------------------Piciorușe antialunecare

14999 lei
www.breville-romania.ro
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Conservi
pentru iarnă

Menții
aroma cafelei

De 5 ori mai
proaspăt

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.

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

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

Vidarea
PROSPEȚIMII

FoodSaver
FFS005X

LIDER
de piață
în Italia

NOU

Vidare și sigilare automată
---------------------------------------------Lățime de vidat: 28cm
---------------------------------------------3 Viteze
---------------------------------------------Port pentru caserole
---------------------------------------------Indicator progresie LED
---------------------------------------------Funcție Pulse pentru vidare
alimente delicate
---------------------------------------------Spațiu depozitare rolă
și cutter integrat
---------------------------------------------Vidare separată Uscat / Umed
---------------------------------------------Funcție separată pentru sigilare
__________________
Design elegant și compact
---------------------------------------------Mecanism usor de blocare,
cu o singură mână
---------------------------------------------Depozitare pe verticală
---------------------------------------------Accesorii: 1 rolă 28cm + 2 pachete
pungi + 1 furtun vidare sticle + 1
caserolă

99999 lei

5
ani

GARANȚIE

toate produsele

Videzi și menții prospețimea cărnii, brânzei, a legumelor și a fructelor, a biscuiților, a cafelei, precum și a fructelor oleaginoase.
14

ACCESORII DEDICATE*
• Role 28cm x 5.5m
• Seturi de pungi 28cm x 36cm
• Set 3 caserole 0.7L, 1.4L și 2.4L
• Set 3 caserole de 0.7L
• Recipient de marinare 2L
• Set 3 dopuri etanșe cu funcție de vidare pentru sticle
• Caserole de vidare de 0.4 L, 0.7 L, 1.1 L, 1.8 L, 2.3 L
*se comercializează separat și beneficiază de 2 ani garanție

FoodSaver

FoodSaver

FoodSaver

FoodSaver

Vidare și sigilare automată
---------------------------------------------Lățime de vidat 28cm
---------------------------------------------1 viteză
---------------------------------------------Port pentru caserole
---------------------------------------------Indicator progresie LED
---------------------------------------------Accesorii: 2 pachete pungi
+ furtun vidare sticle

Vidare și sigilare automată
---------------------------------------------Lățime de vidat 28cm
---------------------------------------------1 viteză
---------------------------------------------Port pentru caserole
---------------------------------------------Indicator progresie LED
---------------------------------------------Funcție separată pentru sigilare
---------------------------------------------Spațiu depozitare rolă
---------------------------------------------Cutter integrat
---------------------------------------------Accesorii: 1 rolă 28cm
+ 2 pachete pungi + furtun vidare
sticle

Vidare și sigilare automată
---------------------------------------------Lățime de vidat 28cm
---------------------------------------------1 viteză
---------------------------------------------Port pentru caserole
---------------------------------------------Indicator progresie LED
---------------------------------------------Funcție separată pentru sigilare
---------------------------------------------Spațiu depozitare rolă
---------------------------------------------Vidare separată Uscat / Umed
---------------------------------------------Cutter integrat
---------------------------------------------Accesorii: 1 rolă 28cm
+ 2 pachete pungi + furtun vidare
sticle

Absorbție reglabilă automat
---------------------------------------------Lățime de vidat 28cm
---------------------------------------------2 viteze
---------------------------------------------Port pentru caserole
---------------------------------------------Indicator progresie LED
---------------------------------------------Funcție separată pentru sigilare
---------------------------------------------Spațiu depozitare rolă
---------------------------------------------Vidare separată Uscat / Umed
---------------------------------------------Cutter integrat
---------------------------------------------Funcție de marinare
---------------------------------------------Design vertical ergonomic
---------------------------------------------Accesorii: 1 rolă 28cm
+ 2 pachete pungi + 1 caserolă 0.7L +
furtun retractabil pentru sticle +
1 dop vidare sticle

44999 lei

54999 lei

69999 lei

119999 lei

FFS001X

www.foodsaver-romania.ro

FFS002X

FFS004X

V3840-I
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Slow
Juicers

Sucuri
sănătoase

Ușor de folosit
și curățat

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.

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 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
Recomandate de

CARMEN BRUMĂ
TEHNICIAN NUTRIȚIONIST ȘI ANTRENOR

descoperă rețete pe
www.kuvings-romania.ro/retete

PÂLNIE
EXTRALARGĂ 7.5cm
PENTRU FRUCTE
ȘI LEGUME
ÎNTREGI

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

214999 lei
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Kuvings
B6000S

FABRICAT ÎN
COREEA DE SUD

DESIGN
NOU
Kuvings

C9500PR

Kuvings
C9500S

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

234999 lei

Kuvings

Kuvings

SET PENTRU
SMOOTHIE
ȘI ÎNGHEȚATĂ

SET PENTRU
SMOOTHIE
ȘI ÎNGHEȚATĂ

29999 lei

36999 lei

SICS - B6000

NOU

UZ
PROFESIONAL

5
ani

SICS - C9500

Kuvings
CS600

Storcător cu presare la rece - Profesional
----------------------------------------------------------Funcționare continuă, până la 24h
----------------------------------------------------------Viteză redusă 60 rpm
----------------------------------------------------------Putere 200W
----------------------------------------------------------Pâlnie largă de alimentare 8.8 cm
----------------------------------------------------------Materiale ecologice fără BPA
----------------------------------------------------------Capacitate vas colector 500 ml
----------------------------------------------------------Extrage până la 40L suc/ora
----------------------------------------------------------Motor silențios (40-50 db)
----------------------------------------------------------Dimensiuni 260 x 183 x 515 mm

GARANȚIE

motor

www.kuvings-romania.ro

679999 lei
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Preparate
cu maxim de
nutrienți

Mixare în vid,
fără bule
de aer

Prospețime
mai mult timp

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.

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.

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.

Blendere

CU MIXARE
ÎN VID
descoperă rețete pe
www.ozen.ro/retete
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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

249999 lei

2
ani

GARANȚIE

motor

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

249999 lei
www.ozen.ro

12999 lei
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