دم آور

TM-A458CC
پنل دیجیتال لمسی

آبمرکبات گیری

ظرفیت کتری  1.7لیتر

مجهز به سیستم گرم نگهدار

قطع کن خودکار

 2000وات

قطع کن اتمام آب

CJ-A417 S

صنایع الکتریکی ناسـیونال ایران

 160وات
دسته آلومینیومی با روکش الستیکی

بدنه سرامیکی

دارای دو کالهک چرخشی
روکش بدنه استیل ضد زنگ

White

Black

دم آور

TM-A459GG

آبمرکبات گیری

پنل دیجیتال لمسی

قطع کن خودکار

 2000وات

Black

روکش بدنه استیل ضد زنگ

روکش بدنه استیل ضد زنگ
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بدنه استیل ضد زنگ
پارچ و آسیاب شیشهای
پارچ 1.5لیتری
قطر دهانه  65میلیمتر

بدنه استیل ضد زنگ
پارچ 1.5لیتری
پارچ و آسیاب شیشهای
خرد کن یخ

پنکه ایستاده

EH-101

گرم نگهدار
 2000وات
ظرفیت کتری  1.7لیتر

تا  2000وات

 26سانتی متر (ارتفاع)
دارای سیستم قطع خودکار
تنظیم درجه حرارت در  7سطح

قطع کن خودکار

SF-404R

SF-405R

SF-401

SC-A690

بخاری برقی فـندار

صفحه نمایش دیجیتال

خردکن

پارچ 1.5لیتری

آبمیوهگیری سهکاره

بخارشوی

TM-451SG

موتور دو سرعته

پارچ و آسیاب شیشهای

موتور دو سرعته

عملکرد پالس دو مرحلهای

 2000وات

FJ-A480

 800وات

 800وات

موتور دو سرعته

گرم نگهدار

آبمیوهگیریچهار کاره

بدنه استیل ضد زنگ قطر دهانه  65میلیمتر

FJ-479

 800وات (حداکثر توان در حالت قفل)

صفحه نمایش دیجیتال

White

دارای دو کالهک چرخشی

دارای دو کالهک چرخشی

BL-A474

TM-452GG

چای ساز

دسته آلومینیومی با روکش الستیکی

دسته آلومینیومی با روکش الستیکی

مخلوط کن

چای ساز

قطع کن خودکار

 100وات

 100وات

قطع کن اتمام آب

ظرفیت کتری 1.7لیتر

CJ-415 S

CJ-A417 S

ظرفیت کتری  1.7لیتر

مجهز به سیستم گرم نگهدار

White

آبمرکبات گیری

دارای بدنه سرد

 1500وات
ظرفیت مخزن  1.5لیتر
فشار  3.5تا  4بار

دارای پایه جمع کردن سیم
مخزن استینلس استیل
سیستم ایمنی سه گانه

قابلیت تنظیم بخار

Black

خردکن

بخاری برقی هالوژن

بخاری برقی هالوژن

CH-A462

EH-201

EH-202

 400وات
تیغه چهارلبه با محافظهای پالستیکی
قاب استیل ضد زنگ
کاسه شیشه ای با ظرفیت  1.2لیتر

تا  1200وات
دارای سیستم قطع خودکار

تا  1200وات
دارای سیستم قطع خودکار

عملکرد گـردش به چپ و راست

عملکرد گـردش به چپ و راست

عملکرد گرمایش با المپ هالوژنی

عملکرد گرمایش با المپ هالوژنی

تنظیم درجه حرارت در  3سطح

تنظیم درجه حرارت در  3سطح

سیستم قطع خودکار در صورت
واژگونــی

سیستم قطع خودکار در صورت
واژگونــی

بخارشوی

SC-A691
 1600وات

قابلیت تنظیم بخار

ظرفیت مخزن  1.6لیتر

مخزن استینلس استیل

فشار  4تا  4.5بار
طول سیم 6 :متر

سیستم ایمنی سه گانه

Silver

White

Blue-Black

Black

 60وات
بازه تایمر ،از  30دقیقه الی  10ساعت
بازه تایمر ،از  30دقیقه الی  7.5ساعت

()SF-405

White

Black

White

Black

کنترل از راه دور

زاویه چرخش افقی (چپ و راست)

حالت خواب

قطر پروانه  40سانتی متر

حالت کند ،متوسط ،تند

بدنه ABS

غذا ساز

اتو بخار

FP-A460
 750وات

SI-A370 C
 2200وات

محافظ حرارتی موتور

دوازده کاره

بدنه استیل ضد زنگ

سیستم ضد رسوب

موتور  5سرعته

پارچ  1/5لیتری

سیستم ضد چکه
قطع کن خودکار
کف سرامیکی

چرخ گوشت

جاروبرقی

آون توستر برقی

MK-A2600

VC-A635D

OT-A4507 CD

 2000وات
رنگ سفید و مشکی

 1800وات

تیغه فوالد ضد زنگ

ظرفیت  45لیتر

سیستم چرخش معکوس

بدنه استیل ضد زنگ

المپ داخل دستگاه

		
عملکرد یخزدایی

فن کانوکشن

عملکرد میوه خشک کن

جوجه گردان

چرخ گوشت
 2000وات
رنگ سفید و مشکی
تیغه فوالد ضد زنگ
سیستم چرخش معکوس

آون توستر برقی

OT-A3807 CD

ظرفیت  38لیتر
بدنه استیل ضد زنگ

عملکرد یخزدایی

المپ داخل دستگاه

عملکرد میوه خشک کن

Black

SI-A375 C

White

سیستم ضد رسوب

جاروبرقی

سیستم ضد چکه
قطع کن خودکار

پنل کنترل توان مکانیکی

کف سرامیکی

 2400وات

فن کانوکشن
جوجه گردان

اتو بخار

 2200وات

VC-A635R

MK-2000

 2400وات
گنجایش کیسه  4.5لیتر
فیلتر بهداشتی (هپا)

درب شیشهای دوجداره ضد حرارت

 1500وات

پنل کنترل توان دیجیتال

فیلتر بهداشتی (هپا)
گنجایش کیسه  4.5لیتر

اتو بخار

White
Black

درب شیشهای دوجداره ضد حرارت

SI-A380 C

جاروبرقی

VC-625D

زودپز (مولتی کوکر)

(برنج ایرانی ،خورشت ،سوپ ،حلیم)

PC-A443 F
ظرفیت  5لیتر

آون توستر برقی

OT-3806 BD

 1600وات

جوجه گردان

ظرفیت  38لیتر

فن کانوکشن

بدنه استیل ضد زنگ

تنظیم زمان تا  60دقیقه

المپ داخل دستگاه

دارای  12برنامه پخت
دارای برنامه و سبد سرخ کن

ظرفیت  5لیتر
دارای  12برنامه پخت
Black

RC-A442 F
ظرفیت  5لیتر
دارای  12برنامه پخت
White

 1600وات

آون توستر برقی

OT-4506 BD

دارای برنامه و سبد سرخ کن
قابلیت پخت خورشت ،حلیم ،کیک و...
طراحی منحصر بفرد و زیبا

المپ داخل دستگاه

ظرفیت  38لیتر

جوجه گردان

بدنه استیل ضد زنگ

فن کانوکشن

پنل کنترل توان دیجیتال

قطع کن خودکار

 2400وات

کف سرامیکی

گنجایش کیسه  4.5لیتر
فیلتر بهداشتی (هپا)
لوله خرطومی کنفی

Black

White

جاروبرقی

توستر نان

BT-A421

BT-A420

تا  800وات

تا  800وات

قابلیت دیفراست
دارای سینی جمع آوری
خرده نان

قابلیت دیفراست
دارای سینی جمع آوری
خرده نان

لوله خرطومی کنفی

Black

Black

فیلتر بهداشتی (هپا)
لوله خرطومی کنفی

جاروبرقی
پنل کنترل توان مکانیکی
 2200وات

Silver

سیم جمع کن خودکار

گنجایش کیسه  4.5لیتر

جاروبرقی

VC-622S

 2400وات
فیلتر بهداشتی (هپا)

 2200وات

White

پنل کنترل توان مکانیکی
گنجایش مخزن  3لیتر

پنل کنترل توان دیجیتال

Black

توستر نان

VC-A610

VC-624D

درب شیشهای دوجداره ضدحرارت

دارای برنامه و سبد سرخ کن

پلوپز چندکاره (مولتیکوکر)

سیستم ضد چکه

جاروبرقی

پلوپز چندکاره (مولتیکوکر)

RC-441 F

درب شیشهای دوجداره
ضدحرارت

 2200وات
سیستم ضد رسوب

گنجایش کیسه  4.5لیتر
فیلتر بهداشتی (هپا)
لوله خرطومی کنفی

VC-620

پنل کنترل توان مکانیکی
 2000وات
گنجایش کیسه  3.5لیتر
فیلتر بهداشتی (هپا)
Silver

