


De alles-in-één strijk- en stoomoplossing

Optimaal gebruiksgemak
Uw alles-in-één stoomoplossing is meteen
gebruiksklaar, voor resultaten in een handomdraai:
perfect voor dagelijks gebruik en last-minute touches.
Voorzien van het innovatieve Smart Board met 3
standen, verbeterde ergonomie en geavanceerde technologie.

De IXEO+ alles-in-één strijkoplossing van Calor omvat een
innovatieve technologie met een ultieme stoom- en strijkkracht
voor een vlot en efficiënt onderhoud van uw kleding. En al dit
zonder dat u een strijkplank nodig heeft! Deze stoomgenerator
beschikt over een ingebouwd Smart Board systeem met 3 standen
en verbeterde ergonomie, zodat u comfortabel kunt strijken, zowel
rechtop als horizontaal als in een hoek van 30°. Bovendien
elimineert de natuurlijke kracht van stoom tot wel 99,9% van
virussen, microben en bacteriën. Ontdek een nieuwe en verbeterde
ervaring voor het verzorgen van uw kleding met het geavanceerde
Twin Boiler-hogedruktechnologie met stoomtechniek voor het
onderhoud van al uw kleding.

Uitzonderlijk gladde strijkresultaten

Innovatieve Twin Boiler-hogedruktechnologie komt
samen met een pompdruk van 5 bar, een continue
stoomtoevoer tot 45 g/minuut en een stoomboost tot
90 g/minuut voor zeer efficiënte resultaten.

Lichtgewicht ontwerp met slimme strijkkop

Een gestroomlijnd lichtgewicht ontwerp van slechts 530
gram met verbeterde ergonomie, gladde en
gemakkelijke strijkkop: tot twee keer zo licht is als een
standaard stoomstrijkijzer.

Verfrist en zuivert

De intense stoomkracht doodt tot 99,9% van de
microben, virussen en bacteriën en verfrist en verwijdert
geurtjes tijdens het stomen, voor aangenaam frisse en
perfect hygiënische kleding.

IXEO+ QT1510C0
IXEO +

QT1510C0

technische gegevens

 Vermogen [2980 W]

 Stoomafgifte [45 g/min]

 Stoomstoot [90 g/min]

 [Bar pump pressure] [Up to 5 bar]

 Opwarmtijd [70 s]

 Stoomkop Roestvrij staal

 [Kills bacterias] [Up to 99.9%]

 Zuiveren Ja

 Capaciteit waterreservoir [1 L]

 Waterreservoir Vast

 Automatische uitschakeling Ja

 Lengte netsnoer [3 m]

 Verstelbare stang Dubbel

 Aan/uit-schakelaar Handbediening

 Indicator "stoom gereed" Ja

 Opbergen van het netsnoer Haakje

 Haak voor kledinghanger Ja

 [Integrated board] [Smart board 3 positions]

 Afneembare voet Ja

 Wieltjes Ja

 Accessoires [Fabric brush]

Land van herkomst : China

QT1510C0 

PVGC / AVP: 249,99€ 

Cashback: 50€
28/04/21 - 30/06/21



Handige slimme afneembare basis

Uitermate flexibel en gebruiksvriendelijk: dankzij de
afneembare basis geeft u uw kleding op elk moment,
waar dan ook, een vlugge stoombeurt. Ook voor
gordijnen, meubels en meer.

Snelle en handige opwarmtijd

Uw alles-in-één stoomoplossing is klaar voor gebruik in
zo'n 70 seconden, voor resultaten in een handomdraai,
perfect voor dagelijks gebruik en last-minute afwerking.

Smart Protect-technologie

Profiteer van een geavanceerd systeem voor het
onderhoud van uw kleding met dit zeer
gebruiksvriendelijke technologische hoogstandje: veilig
in gebruik, geschikt op alle kledingstukken, zelfs de meest delicate
zoals zijde.

Geen onderhoud nodig

Geniet van langdurige prestaties en resultaten waarop u
dag na dag kunt rekenen, dankzij het ingebouwde
calculatiebeheersysteem dat volledige bescherming en
onderhoud garandeert.

Precisiepunt

Een comfortabele, lichte strijkervaring met een
precisiepunt die u helpt om tot in de puntjes perfect
gladde resultaten te bekomen

Veelzijdig in gebruik voor een vereenvoudigd
onderhoud van kleding

Dankzij het doordachte ontwerp met inschuifbare
buizen om de hoogte in te stellen, kunt u al uw
kledingstukken moeiteloos gladstrijken, zij het voor last-minute
bijwerken of grotere strijkbeurten.

Eenvoudig te verplaatsen

Dankzij de kleine wieltjes onder de basis van de
stoomreiniger kan u het eenvoudig verplaatsen, voor
het onderhoud van kleding in heel uw huis.

Gebruiksvriendelijk dankzij de meegeleverde
accessoires

Geselecteerde modellen worden geleverd met handige
accessoires, zoals de kledingborstel, speciaal voor
dikke stoffen, en een afneembare kleerhanger om uw
stoomsessies te vereenvoudigen.

*Volgens externe laboratoriumtesten volgens de NFT72-110 standaard; september 2020
** Vergeleken met Calor FV3910 strijkijzer
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LOGISTIEKE DATA - CMMF 1830008177

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040081778
EAN UC :

1
C20 : 192
C40 : 396
HQ4 : 490

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
40 x 27 x 167 (mm) 605 x 417 x 465 (MM) 620 x 432 x 490 (MM)

gewicht 9,91 14,41 (KG) 14,41 (KG)

PRODUCTFOTO'S



UT2020C0 

PVGC / AVP: 249,99€ 

Cashback: 50€ 
28/04/21 - 30/06/21







De eerste 4-in-1 kledingstomer om kleding en ander
textiel te ontkreuken en verfrissen

Exclusief multi-pad-systeem
Het exclusieve multi-pad-systeem maakt het
mogelijk om moeiteloos te wisselen van
verschillende opzetstukken, dankzij de exclusieve
magnetische bevestiging. De opzetstukken zijn
omkeerbaar voor verschillende handelingen en langer gebruik. Ze
zijn gemakkelijk met de hand te wassen en op te bergen. Innovatie
kan niet makkelijker. Calor Pure Tex bied

Calor Pure Tex biedt 4 mogelijkheden in 1 gebruiksvriendelijke
kledingstomer, dat jouw kleding en ander textiel ontdoet van
pluisjes en stof, verfrist, ontkreukt en een lekker geurtje geeft.
Deze innovatieve, eerste in zijn soort, kledingstomer is uitgerust
met het zeer gebruiksvriendelijk en exclusieve multi-pad-systeem,
waardoor je moeiteloos kunt ontsmetten, een geurtje toe kunt
voegen aan je kleding, kreukels- of pluisjes en stof kunt
verwijderen van al het textiel in je huis. Deze kledingstomer is
binnen 25 seconden klaar voor gebruik en doodt met de volledig
natuurlijke stoomkracht tot wel 99,9% van de virussen en
bacteriën* om jouw kleding en ander textiel te ontsmetten.

Stoomkracht om te verfrissen

De intense stoomkracht verfrist, ontsmet en doodt tot
99,9% van de virussen, bacteriën en ziektekiemen*.
Hiermee worden onaangename geurtjes, allergenen en
huisstofmijt verwijderd voor perfecte hygiëne thuis. *Virussen:
externe testen, 20 september, op BCoV-1 en Murine Norovirus op
katoenweefsel, bacteriën en ziektekiemen: externe testen op
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonae, Escherichia coli.
Bij zeer nauwkeurig gebruik en de juiste gebruiksomstandigheden.

Volledig natuurlijke stoom

Verfris en ontsmet met volledig natuurlijke
stoomkracht, zonder chemicaliën, voor een gezonder
huis.

Pure Tex DT9530
Pure Tex DT9530 kledingstomer 2 in 1

DT9530C0

technische gegevens
STOOM- & KRACHTVERMOGEN

 Vermogen [1700 W]

 Stoomafgifte [up to 30 g/min]

 Stoomkop Keramiek soleplate

 Opwarmtijd [25 s]

 Zuiveren Ja

COMFORTABEL GEBRUIK

 Lengte netsnoer [2.5 m]

 Stoominstelling [2]

 Stoomregelaar op
handgreep

Ja

 Capaciteit waterreservoir [200 ml]

 Automatische uitschakeling Ja

 Aan/uit-schakelaar Handbediening

 Indicator "stoom gereed" Ja

 [Type of garment steamers] [Handheld]

ACCESSOIRES

 Opbergen van accessoires Geïntegreerd

 Accessoires [Clean pad, dewrinkle pad, Steam
bonnet + MonParfum]

ANDERE KENMERKEN

 Kleuren [Preppy blue & snow frost]

 [Steam on demand] Ja

 Temperatuur steeling Niet nodig

 Heated soleplate Ja

 Usage Verticaal

 [Kills bacterias] [99.9% virus, bacteria & germs]

 [Kills bacterias] [99.9% virus, bacteria & germs]

[OPTIONS]

 Aantal standen [2 steam settings]

 Temperatuur steeling Niet nodig

 Heated soleplate Ja



Efficiënt kreukels verwijderen

Zie er op je best uit als je de deur uitgaat, dankzij de
unieke technologie die een verwarmde stoomkop biedt
met monotemp-regeling, jouw kleding is direct klaar
voor gebruik! Geen temperatuurinstellingen nodig, ontkreuk zelfs
de meest delicate stoffen zoals zijde zonder risico op verbranding

Krachtige stoom

Een stoomstoot tot wel 90 g/min voor hardnekkige
kreukels of dikke stoffen. Met de 2 stoomniveaus bereik
je een continue stoomafgifte tot wel 30 g/min of
gebruik je een minimumniveau voor lichte en gemakkelijk te
ontkreuken stoffen.

Verwijder haar, stof en pluisjes

Een handige 2-in-1 omkeerbaar opzetstuk om al het
textiel schoon te maken, zelfs de moeilijkste stoffen of
stoffen die niet gewassen kunnen worden. Met een
haar- / pluisverwijderaar aan de ene kant en microvezel aan de
andere kant om kleine stofdeeltjes te verwijderen die in textiel zijn
vast gaan zitten.

Voeg je favoriete geur toe

Met het opzetstuk voor parfum verspreid je thuis de
sensatie van je favoriete geur. Voeg een paar druppels
toe op het opzetstuk, bevestig het opzetstuk op de
kledingstomer en stoom!

Stoom textiel dat niet gestreken mag worden

De stoomkop beschermt de meest delicate stoffen,
zodat je kunt genieten van het 100% natuurlijke
reinigende effect van stoom op alle materialen.

Binnen een mum van tijd klaar om te gebruiken

Klaar voor gebruik in slechts 25 seconden, voor een
snel en efficiënt resultaat

Voor al het textiel in huis

Dankzij de innovatieve opzetstukken kun je ontsmetten,
ontkreuken, reinigen en een lekker geurtje toevoegen op
al het huishoudtextiel: kleding, jassen, meubilair van
stof, kussens, gordijnen, dekens, babyartikelen, enz.

Geen strijkplank nodig

Dankzij het innovatieve design biedt deze
kledingstomer perfecte resultaten in een efficiënte
verticale beweging zonder dat je een strijkplank nodig
hebt.

 Usage Verticaal

 [Steam on demand] Ja

 Opbergen van accessoires Geïntegreerd

Land van herkomst : China
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Automatische uitschakeling

Voor een veiliger gebruik schakelt het apparaat
automatisch uit na enkele minuten als je deze niet
gebruikt.

LOGISTIEKE DATA - CMMF 1830008204

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040082041
EAN UC :

6 24 2 48
C20 : 1 800
C40 : 3 780
HQ4 : 4 416

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
240 x 155 x 370 (MM) 495 x 385 x 480 (MM)

1 200 x 800 x 1 104
(MM)

gewicht 1.23 2,267 (KG) 13,6 (KG) 108,8 (KG)

PRODUCTFOTO'S





FV6870C0 

PVGC / AVP: 79,99€



De meest krachtige draadloze steelstofzuiger  van
Rowenta

DigitalForce motor: Voor een krachtige
reiniging
De nieuwe DigitalForce motor staat garant
voor een grondige schoonmaakbeurt: Het
doordachte elektronische systeem past
automatisch de snelheid van de aerodynamische bewegende
delen aan om zo een optimale zuigkracht te garanderen. Dankzij
deze technologie levert Rowenta een steelstofzuiger met
ongeziene zuigkracht, tot wel 230 air watt, die een grondige
reiniging van het hele huis garandeert

Ontdek de meest krachtige draadloze steelstofzuiger van
Rowenta: De X-Force Flex 14.60 Pro van Rowenta levert
buitengewone prestaties en de beste Xperience in zijn categorie.
Rowenta plaatst haar laatste technologische nieuwtjes voorop en
biedt u de allerbeste prestaties aan met deze steelstofzuiger,
inclusief DigitalForce motorzuigkracht van wel 230 Air Watt en een
krachtige, verwijderbare batterij van 32,4V die tot 1h25min
meegaat bij gebruik als handstofzuiger in de krachtige Eco-stand.
Beleef een unieke Xperience dankzij deze innovatieve combinatie
van geavanceerde technologie: vrijstaand oplaadstation, flexibel
ontwerp, digitaal bedieningspaneel, krachtige zuigmond met
ledverlichting en nog zoveel meer. De meest geavanceerde
technologie voor een efficiënte en snelle schoonmaak!

Met deze verwijderbare batterij kunt u meer dan een uur
stofzuigen

De batterij van 32,4V bestaat uit 9 cellen en staat in
voor een sterke en constante zuigkracht van maar liefst
1h25min bij gebruik als handstofzuiger in de krachtige Eco-stand.
Ideaal om in één keer je huis te stofzuigen. De verwijderbare
batterij is makkelijk en snel op te laden, steeds binnen de 3 uur.

Digitaal bedieningspaneel: Alles onder controle

De resterende batterijduur wordt procentueel of tot op
de minuut nauwkeurig weergegeven, waardoor je je
nooit meer laat verrassen. Ga voor een optimale
schoonmaakbeurt van het hele huis met de 5 verschillende
standen: Met onder andere 'Surface' om meubels te reinigen en
'Boost' voor een uitzonderlijke zuigkracht.

STEELSTOFZUIGER X-FORCE FLEX 14.60
X-FORCE FLEX 14.60 STEELSTOFZUIGER

RH9989WO

technische gegevens
PRESTATIES

 Categorie snoerloze
steelstofzuiger

Alles-in-1-steelstofzuiger

 Technologie Cycloontechnologie

 Motorisering Digital motor

 [Your habits] [Easy, quick and daily cleaning]

 [Usage] [Multi-surface (3 in 1)]

 [Vacuum efficiency] [3-4]

 [Suction power] [5 (>150 Airwatts)]

BATTERIJ

 Batterijtype Lithium-ion

 Netspanning 32,4 V

 Indicator werkingsduur [Control Display]

 Oplaadtijd [3H]

 Type opladen Docking station

 [Running time (using the
handheld on powerful
standard position)]

[Up to 1h25]

ZUIGMOND

 Verlichtingssysteem:
"ledverlichting"

Ja

UITRUSTING

 [Flexible] Ja

 Mini-elektroborstel Ja

 Sofaborstel Ja

 Accessoire voor kieren Ja

 Gemakkelijke borstel Ja

 Inhoud van de stofbak - in L [0.9 L]

 Filtering [99,9%]

 [Charging Base] Ja

ERGONOMIE

 Geluidsniveau (dB(A)) [84 dB(A)]

 [Weight without
accessories]

[3.2 kg]



Flex: Reikt tot 4 keer verder onder lage meubels*

Combineer flexibiliteit met pure zuigkracht zodat stof in
hoeken en spleten geen enkele kans maakt en elke
vierkante centimeter van uw huis grondig wordt
schoongemaakt. Stofdeeltjes zijn niet opgewassen tegen de
krachtige prestaties van deze stofzuiger, waarmee u tot 4 keer
verder kunt reiken zonder voorover te buigen. Maak vanaf nu ook
komaf met verborgen stofdeeltjes dankzij het opzetstuk met
ledverlichting. *In vergelijking met andere, niet-flexibele toestellen
onder lage meubels

Altijd bij de hand dankzij het geïntegreerde
oplaadstation

Exclusief vrijstaand oplaadstation: De draadloze
steelstofzuiger is altijd opgeladen en klaar voor gebruik,
samen met alle inbegrepen accessoires: zo hoeft u alvast geen
gaten in de muur te boren. Bovendien kunt u nu ook de buis van
het oplaadstation gebruiken als verlengstuk voor de
steelstofzuiger om bijvoorbeeld het plafond schoon te maken. Zo
is niets is meer buiten bereik.

Boost trekker: Extra kracht binnen handbereik

Met de gepatenteerde boost trekker van Rowenta heeft
u voortaan al het vermogen voor het grijpen: Waar en
wanneer ook, haal de trekker over om op het juiste
moment de nodige krachtboost te bekomen! Batterijbesparend,
zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen.

Krachtige zuigmond met ledverlichting: Voor kleine en
grote restjes, zowel op vloer als tapijt

Maak overal schoon, van harde vloeren en tapijten tot
dikke matten en zelfs grote oppervlakken, dankzij het
nieuwe, unieke opzetstuk met ledverlichting. Met de uitzonderlijke
zuigkracht kunt u nu zelfs grotere restjes zoals cornflakes of
pinda's opzuigen!

HEPA-filter: Heruitstoot van zuivere lucht

De X-Force Flex 14.60 biedt met zijn 99,9% filtersysteem
een optimale reiniging, hygiëne en filtering. Houdt zelfs
de allerkleinste deeltjes vast en blaast zeer zuivere
lucht naar buiten.

Makkelijk te onderhouden

Dit stofreservoir kent de grootste inhoud die Rowenta
kan bieden: liefst 0,9 l, speciaal ontworpen voor grote
oppervlakken en met het oog op minder ledigbeurten.
Uw toestel onderhouden was nog nooit zo eenvoudig: het
stofreservoir is makkelijk los te koppelen en u kunt de drie
onderdelen simpelweg reinigen met water.

ONTWERP

 Kleuren ZWART en koperkleurig

 Extra meegeleverde
accessoires

OPLAADSTATION

[SPECIFIC NEED ]

 [Animal care] Ja

Land van herkomst : China

RH9989WO 

PVGC / AVP: 579,99€ 

PRE-ORDER NOW
Available in July 2021
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Dierenkit: Volledige set accessoires

Een mini-elektroborstel voor een dieptereiniging en het
verwijderen van haren en vuil. Een Mini Flex-borstel voor
moeilijk bereikbare plekken en spleten. Een borstel
geschikt voor het stofzuigen van sofa's en beddengoed. Twee
ingewerkte 'easy' borstels om tot in de kleinste details schoon te
maken, inclusief extra filter

LOGISTIEKE DATA - CMMF 2211400953

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3221616005228
EAN UC :

1 5 6 30
C20 : 450
C40 : 960
HQ4 : 1 047

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
25,0 x 28,0 x 114,0

(mm)
762 x 208 x 363

(MM)
774 x 220 x 378 (MM)

1 200 x 800 x 2 402
(MM)

gewicht 0,0 9,47 (KG) 9,47 (KG) 305,1 (KG)

PRODUCTFOTO'S



De ultieme kracht en Xperience die u zoekt! 

DigitalForce motor: Voor een krachtige
reiniging
De nieuwe DigitalForce motor staat garant
voor een grondige schoonmaakbeurt: Het
doordachte elektronische systeem past
automatisch de snelheid van de aerodynamische bewegende
delen aan om zo een optimale zuigkracht te garanderen. Met een
maximale zuigkracht van 200 air watt zorgt deze technologie voor
een grondige reiniging van het hele huis

De X-Force Flex 14.60 draadloze steelstofzuiger van Rowenta
levert buitengewone prestaties en de beste Xperience in zijn
categorie. Rowenta plaatst haar laatste technologische nieuwtjes
voorop en biedt u de allerbeste prestaties aan met deze
steelstofzuiger, inclusief DigitalForce motorzuigkracht van wel 200
Air Watt en een krachtige batterij van 32,4V die tot 1h10min
meegaat bij gebruik als handstofzuiger in de krachtige Eco-stand.
Beleef een unieke Xperience dankzij de innovatieve combinatie
van geavanceerde technologie: Flexibele buis, digitaal
bedieningspaneel, krachtige zuigmond met ledverlichting en nog
zoveel meer. De meest geavanceerde technologie voor een
efficiënte en snelle schoonmaak!

Met deze verwijderbare batterij kunt u meer dan een uur
stofzuigen

De batterij van 32,4V bestaat uit 9 cellen en staat in
voor een hoge en constante zuigkracht van maar liefst
1h10min, bij gebruik als handstofzuiger in de krachtige Eco-stand.
Ideaal om in één keer je huis te stofzuigen. De verwijderbare
batterij is makkelijk en snel op te laden, steeds binnen de 3 uur.

Digitaal bedieningspaneel: Alles onder controle

De resterende batterijduur wordt procentueel of tot op
de minuut nauwkeurig weergegeven, waardoor je je
nooit meer laat verrassen. Ga voor een optimale
schoonmaakbeurt van het hele huis met de 5 verschillende
standen: Met onder andere 'Surface' om meubels te reinigen en
'Boost' voor een uitzonderlijke zuigkracht.

DRAADLOZE STEELSTOFZUIGER X-FORCE FLEX
14.60

X-FORCE FLEX 14.60 STEELSTOFZUIGER
RH9959WO

technische gegevens
PRESTATIES

 Categorie snoerloze
steelstofzuiger

Alles-in-1-steelstofzuiger

 Technologie Cycloontechnologie

 Motorisering Digital motor

 [Your habits] [Easy, quick and daily cleaning]

 [Usage] [Multi-surface (3 in 1)]

 [Vacuum efficiency] [3-4]

 [Suction power] [5 (>150 Airwatts)]

BATTERIJ

 Batterijtype Lithium-ion

 Netspanning 32,4 V

 Indicator werkingsduur [Control Display]

 Oplaadtijd [3H]

 Type opladen Charging base

 [Running time (using the
handheld on powerful
standard position)]

[1h10]

ZUIGMOND

 Verlichtingssysteem:
"ledverlichting"

Ja

UITRUSTING

 [Flexible] Ja

 Mini-elektroborstel Ja

 Sofaborstel Ja

 Accessoire voor kieren Ja

 Gemakkelijke borstel Ja

 Inhoud van de stofbak - in L [0.9 L]

 Filtering [99,9 % filtration]

 [Charging Base] Ja

ERGONOMIE

 Geluidsniveau (dB(A)) [84 dB(A)]



Flex: Reikt tot 4 keer verder onder lage meubels*

Combineer flexibiliteit met pure zuigkracht zodat stof in
hoeken en spleten geen enkele kans maakt en elke
vierkante centimeter van uw huis grondig wordt
schoongemaakt. Stofdeeltjes zijn niet opgewassen tegen de
krachtige prestaties van deze stofzuiger, waarmee u tot 4 keer
verder kunt reiken zonder voorover te buigen. Maak vanaf nu ook
komaf met verborgen stofdeeltjes dankzij het opzetstuk met
ledverlichting. *In vergelijking met andere, niet-flexibele toestellen
onder lage meubels

Boost trekker: Extra kracht binnen handbereik

Met de gepatenteerde boost trekker van Rowenta heeft
u voortaan al het vermogen voor het grijpen: Waar en
wanneer ook, haal de trekker over om op het juiste
moment de nodige krachtboost te bekomen! Batterijbesparend,
zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen.

Krachtige zuigmond met ledverlichting: Voor kleine en
grote restjes, zowel op vloer als tapijt

Maak overal schoon, van harde vloeren en tapijten tot
dikke matten en zelfs grote oppervlakken, dankzij het
nieuwe, unieke opzetstuk met ledverlichting. Met de uitzonderlijke
zuigkracht kunt u nu zelfs grotere restjes zoals cornflakes of
pinda's opzuigen!

HEPA-filter: Heruitstoot van zuivere lucht

De X-Force Flex 14.60 biedt met zijn 99,9% filtersysteem
een optimale reiniging, hygiëne en filtering. Houdt zelfs
de allerkleinste deeltjes vast en blaast zeer zuivere
lucht naar buiten.

Makkelijk te onderhouden

Dit stofreservoir kent de grootste inhoud die Rowenta
kan bieden: liefst 0,9 l, speciaal ontworpen voor grote
oppervlakken en met het oog op minder ledigbeurten.
Uw toestel onderhouden was nog nooit zo eenvoudig: het
stofreservoir is makkelijk los te koppelen en u kunt de drie
onderdelen simpelweg reinigen met water.

Dierenkit: Volledige set accessoires

Een mini-elektroborstel voor dieptereiniging en voor het
verwijderen van haren en vuil. Een borstel voor moeilijk
bereikbare plekken en spleten. Een borstel geschikt
voor het stofzuigen van sofa's en beddengoed, inclusief twee
"easy" borstels om tot in de kleinste details schoon te maken. Een
oplaadstation waar u het apparaat makkelijk kan wegzetten en
opladen

 [Weight without
accessories]

[3.2 kg]

ONTWERP

 Formaat Standaard

 Kleuren Zwart & grijs

[SPECIFIC NEED ]

 [Animal care] Ja

Land van herkomst : China

RH9959WO 

PVGC / AVP: 469,99€ 

PRE-ORDER NOW
Available in July 2021
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LOGISTIEKE DATA - CMMF 2211400950

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3221616004580
EAN UC :

1 8 5 40
C20 : 540
C40 : 1 140
HQ4 : 1 330

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
25,0 x 28,0 x 114,0

(mm)
573 x 425 x 174

(MM)
588 x 185 x 440 (MM)

1 200 x 800 x 2 334
(MM)

gewicht 0,0 7,41 (KG) 7,41 (KG) 317,4 (KG)

PRODUCTFOTO'S



OVERAL SCHOON IN EEN MUM VAN TIJD!

2-in-1 steelstofzuiger voor een schoon resultaat in een
mum van tijd
Ervaar het ultieme gemak van een draadloze stofzuiger
met een ingebouwde handstofzuiger: licht en
moeiteloos schoonmaken zonder draad, waar je ook
wilt.

Ervaar de Dual Force 2-in-1 stofzuiger: een snoerloze stofzuiger
met ingebouwde handstofzuiger in een eenvoudig te gebruiken
toestel, om tijd te besparen en ultiem comfort toe te voegen aan
het schoonmaakproces. De zuigmond met gemotoriseerde borstel
en ledverlichting wordt gecombineerd met een duurzame
lithium-ionbatterij. Bovendien maak je dankzij het ultralichtgewicht
design in een mum van tijd echt alles schoon.

Gemotoriseerde borstel met ledverlichting

Krijg meer zichtbaarheid op donkere plaatsen en onder
meubels, waardoor je op alle vloeren veel efficiënter en
sneller schoonmaakt in elke spleet of nis.

Ultralicht en aangenaam in gebruik

Geniet van het optimale comfort door het lichte design
met verbeterde ergonomie, dankzij de weldoordachte
rechtopstaande positie en het goed in de hand liggende
handvat.

Inklapbaar handvat om makkelijk op te bergen

Dankzij het inklapbare handvat, kun je dit ideale
draadloze schoonmaakpakket bovendien zorgeloos
opbergen.

Efficiënt, zelfs voor een grondige reiniging

Bedrijfstijd van tot wel 45 minuten*, ideaal voor zowel
ultieme opfrissertjes als lange schoonmaakbeurten
* op 'Min' stand

Duurzame draadloze schoonmaakprestaties

Uitgerust met de nieuwste lithium-ionbatterij van 21,6
V.

DRAADLOZE STEELSTOFZUIGER DUAL FORCE 2-in-1
SNOERLOZE STEELSTOFZUIGER DUAL FORCE 2-in-1

Grijs
RH6756WO

technische gegevens
PRESTATIES

 Categorie snoerloze
steelstofzuiger

2 in 1 steelstofzuiger

 Technologie Cycloontechnologie

 Motorisering Universele motor

 Powerspeed-stand 2

BATTERIJ

 Batterijtype Lithium-ion

 Netspanning 21.6 V

 Werkingsduur (min. stand) Tot wel 45 min.

 Oplaadtijd 5 u.

 Type opladen Klinkstekker

 Indicator werkingsduur 1

ZUIGMOND

 Verlichtingssysteem:
"ledverlichting"

Ja

 Vorm van de zuigmond Rechthoekig

 Reinigingssysteem voor
borstel

Ja

UITRUSTING

 Accessoire voor kieren Ja

 Inhoud van de stofbak - in L [0.6 L]

ERGONOMIE

 Parkeerstand Ja

 Geluidsniveau (dB(A)) [79 dB(A)]

 Lushandvat Ja

AFMETINGEN / GEWICHT

 Formaat Standaard

 Afmetingen (LxBxH) 271*178*1130 mm

 Gewicht [2.5 kg]

ONTWERP

 Kleuren Grijs
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Goede schoonmaakresultaten

Cycloonsysteem voor optimale lucht- en stofscheiding

Moeiteloos schoonmaken

Dankzij het lichte design van amper 2,5 kg, maak je met
deze draadloze steelstofzuiger moeiteloos schoon.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen
gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd

[AUTONOMY]

 Oplaadtijd 5 u.

 Batterijtype Lithium-ion

Land van herkomst : China

LOGISTIEKE DATA - CMMF 2211400488

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3221614004889
EAN UC :

1 6 7 42
C20 : 740
C40 : 1 520
HQ4 : 1 740

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
271,0 x 178,0 x 1130,0

(mm)
600 x 190 x 315

(MM)
325 x 200 x 610 (MM)

1 200 x 800 x 2 409
(MM)

gewicht 2,6 (KG) 4,4 (KG) 4,4 (KG) 205,8 (KG)

PRODUCTFOTO'S

RH6756WO 

PVGC / AVP: 159,99€



Maak in no-time overal schoon!

2-in-1 steelstofzuiger en kruimelzuiger om tijd te besparen
op schoonmaken
Ervaar het ultieme gemak van een draadloze steelstofzuiger
met een geïntegreerde kruimelzuiger: licht in gewicht,
moeiteloos schoonmaken zonder snoeren of gedoe, overal
waar je het nodig hebt.

Ervaar de Dual Force 2-in-1: een draadloze steelstofzuiger en een
geïntegreerde kruimelzuiger in één, om tijd te besparen en het
schoonmaken gemmakkelijker te maken. Een zuigmond met een
gemotoriseerde borstel en LED-verlichting, samen met een
lithium-ion accu met een hoge autonomie, gecombineerd in een
ultralicht design om in no-time moeiteloos schoonmaken.

Gemotoriseerde zuigmond met LED-verlichting

Ideaal voor donkere plekken en onder meubels, voor
efficiënt en makkelijk schoonmaken in elk hoekje of
kiertje van elke vloer.

Ultralicht en comfortabel

Een ultralicht frame met verbeterde ergonomie geeft de
schoonmaakervaring optimaal comfort, met
gebruiksvriendelijke functies zoals de rechtopstaande
parkeerpositie en een ergonomische handgreep.

Inklapbaar handvat voor opberggemak

Tot slot heeft deze 2-in-1 steelstofzuiger met
kruimelzuiger een inklapbaar handvat zodat je hem
moeiteloos opbergt voor optimaal gemak.

Efficiënt, zelfs voor een grondige schoonmaakbeurt

Gebruiksduur tot wel 45 minuten*, ideaal om voor zowel
snelle als voor grotere schoonmaakbeurten te
gebruiken. *op "Min"-stand

Langdurige snoerloze prestaties

Voorzien van een 18V Lithium-Ion accu, die zorgt voor
langdurige draadloze schoonmaaksessies.

Dual Force 2-in-1 RH6737 steelstofzuiger
Dual Force 2-in-1 steelstofzuiger

RH6737WH

TECHNISCHE GEGEVENS
[PERFORMANCE]

 Categorie snoerloze
steelstofzuiger

2 in 1 steelstofzuiger

 Technologie Cycloontechnologie

 Motorisering Universele motor

 Powerspeed-stand 2

 Toepasbaar [Touch-ups (2 in 1)]

 Gebruiksgemak Gemakkelijk, snel en dagelijks
schoonmaken

 Efficiëntie 3-4

[BATTERY]

 Batterijtype Lithium-ion

 Accuspanning 18 V

 Gebruiksduur (min. stand) Tot wel 45 min

 Oplaadtijd 5u

 Type opladen Laadstekker

 [Autonomy] [30 to 60 min]

[SUCTION HEAD]

 Verlichtingssysteem:
'ledverlichting'

JA

 Vorm van de zuigmond Rechthoekig

 Borstelstangreinigingssyste
em

JA

[EQUIPMENT]

 Kierenzuigmond JA

 Up-top gereedschap JA

 Inhoud van de stofbak 0.6 L

 Filtering Schuim filter

 Gewicht steel Licht (2,5 tot 3 kg)

[ERGONOMICS]

 Parkeerstand JA

 Geluidsniveau 79 dB(A)

 Lushendel JA
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Geweldige schoonmaakresultaten

De cycloontechnologie zorgt voor optimale scheiding
van lucht en stof.

Moeiteloos schoonmaken

Deze ultralichte, slechts 2,5 kg, compacte, snoerloze
steelstofzuiger maakt snel en makkelijk schoon.

[DIMENSIONS / WEIGHT]

 Formaat Standaard

 Afmetingen (LxBxH) 271x178x1130 mm

 Gewicht 2.5 kg

[DESIGN]

 Kleur Wit

[AUTONOMY]

 Autonomie 45 minuten

 [Autonomy] [30 to 60 min]

 Oplaadtijd 5u

 Batterijtype Lithium-ion

Land van herkomst : China

LOGISTIEKE DATA - CMMF : 2211400958

 EAN CODE Omdoos PCS / LAGEN LAGEN / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 3221616007222
EAN UC :

1 6 7 42
C20 : 735
C40 : 1 526
HQ4 : 1 744

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
271 x 178 x 1130 (mm)

315 x 190 x 600
(MM)

325 x 200 x 610 (MM)
1 200 x 800 x 2 409

(MM)
gewicht 2,78 (KG) 4,38 (KG) 4,38 (KG) 204,96 (KG)

PRODUCTFOTO'S

RH6737WH 

PVGC / AVP: 139,99€



Ga elke schoonmaakuitdaging aan met prestaties die
tot wel 10 keer krachtiger* zijn

Ongeëvenaarde prestaties
Ervaar het beste van twee werelden: een
gebruiksvriendelijke robotstofzuiger die
uitzonderlijke, diepreinigende prestaties levert
dankzij de extra krachtige BLDC-motor met
een zuigkracht tot wel 12.000 Pa.

Ga voor een revolutionaire en ongeziene reiniging met de X-Plorer
Serie 95 robotstofzuiger van Rowenta en ervaar het gemak van
een automatische stofzuiger die garant staat voor een krachtige
dieptereiniging aan compromisloze kwaliteitsnormen. De extra
krachtige BLDC-motor (tot wel 12000 Pa) levert zonder enig
probleem een indrukwekkende zuigkracht en gaat samen met een
4-in-1 reinigende werking en geavanceerde navigatie- en mapping
technologie. Met als resultaat een intuïtieve schoonmaakervaring
én een vlekkeloos schoon huis.

4-in-1 reinigende werking

Twee laterale borstels om alle hoeken en randjes te
bereiken, drie centrale borstels die geschikt zijn om alle
oppervlaktes en ook dierentroep schoon te maken, een
BLDC-motor met indrukwekkende zuigkracht en een Aqua
Power-systeem waarmee u de vloer kunt dweilen.

Geavanceerd navigatiesysteem

Geef uw huis een volledige schoonmaakbeurt zonder
zelf iets te doen, dankzij de geavanceerde technologie
die instaat voor een extreem nauwkeurige navigatie, een
permanente kaart van uw huis en gepersonaliseerde instellingen.

Extreme controle van de elektrische dweil

Bespeurt het geringste vocht, waardoor uw tapijten niet
vochtig worden en het oplaadstation veilig en schoon
blijft.

X-PLORER SERIE 95 RR7975WH
RR7975WH

technische gegevens
[CLEANING PERFORMANCE]

 Technologie Roterende centrale borstel

 Zijborstel 2

 Motorisering Borstelloze motor

 Reinigingsstanden [Customized (cf. permanent
map)]

 Energieniveaus 4

 [Your habits] [Automatic and effortless
cleaning]

[NAVIGATION]

 Cartografie Ja

 Geschikt voor meerdere
ruimtes

Ja

 Geschikt voor obstakels Lasercamera

 Geschikt voor trappen Ja: 3 valsensoren

 Virtuele wanden Ja: via applicatie

 [Type of navigation] [Smart (camera and laser)]

 [Home mapping] Ja

[SCHEDULING]

 [Scheduling] Ja

[RUNNING TIME]

 Batterijtype Lithium-ion

 Werkingsduur (min. stand) [225 min]

 Oplaadtijd [4 hours]

 Type opladen Docking station

 Zelfladend Ja

 Opladen en gebruiken Ja

[CONNECTIVITY]

 [Wifi connectivity (app
Rowenta robots and vocal
assistants)]

Ja

 [Scheduling] Ja

[EQUIPMENT]

 Bedieningssysteem Ja : applicatie

 Inhoud van de stofbak - in L [0.5 L]



Model met volledige Animal Care

Dit model is speciaal ontwikkeld voor mensen met
huisdieren en is voorzien van een Animal Turbo-borstel
die huisdierenharen en dergelijke opvangt, en een
doelgerichte Animal Scrub-dweil om hardnekkige vlekken grondig
aan te pakken.

Verbeterde geluiddempende technologie

Geniet met de hele familie in alle rust van een
aangename automatische
schoonmaakervaring dankzij de verbeterde
geluiddempende technologie.

3 meegeleverde borstels

3 inbegrepen borstels:

Haren & siliconen borstel: Animal Turbo-borstel
voor dierenharen
Siliconen borstel: Nauwkeurige Turbo-borstel om lange
haren te verwijderen
Pluizige borstel: Donzige Turbo-borstel voor fijne
stofdeeltjes

Volledig gekoppeld

Met de gratis bijhorende app (voor iOS en Android) kunt
u eenvoudig plannen, uw huis in kaart brengen precies
zoals u dat wilt, en nog zoveel meer. De app is
compatibel met uw spraakgestuurde assistent zoals Alexa van
Amazon en Google Assistant, voor een ultiem gebruiksgemak.

Gebruiksvriendelijk

Ga met een druk op de knop voor een
ultramoderne schoonmaakbeurt en kies direct via
de app voor één van de 4 vermogensstanden (Eco,
Standaard, Hoog, Boost).

Auto Boost

De Auto Boost past automatisch het vermogen aan voor
een krachtige dieptereiniging van tapijten of vloerkleden.
Zo geniet u van een veelzijdige schoonmaakbeurt zonder
ook maar iets te doen.

Krachtige schoonmaakprestaties

Krachtige schoonmaakprestaties dankzij de 2 dweilen:

Blauwe dweil: Standaard dweil voor normaal
gebruik
Rode dweil: Animal Scrub -dweil om hardnekkige vlekken te
verwijderen 

*Maximale motorzuigkracht van 12000 Pa in vergelijking met 1200 Pa van de X-Plorer
Serie 20

 Filtering [Standard Filter]

 Andere [Water tank + 2 mops included (1
Standard mop and 1 Animal scub
mop)]

[ERGONOMICS]

 Geluidsniveau (dB(A)) [53] dB(A)

[DESIGN]

 Kleuren ZWART

[AUTONOMY]

 Autonomie [225 min]

 Oplaadtijd [4 hours]

 Snellaadbatterij Ja

 Batterijtype Lithium-ion

[SPECIFIC NEED]

 [Animal care] Ja

Land van herkomst : China

RR7975WH 

PVGC / AVP: 799,99€ 

Cashback: 100€
28/04/21 - 30/06/21



Klantenservice :
2021-02-04

verpakkingverpakking

[product.packshot360][product.packshot360]

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

verpakkingverpakking

[product.packshot360][product.packshot360]

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

LOGISTIEKE DATA - CMMF 2211400913

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3221616001213
EAN UC :

2 8 5 40
C20 : 660
C40 : 1 320
HQ4 : 1 594

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
350 x 350 x 103 (mm) 540 x 170 x 432 (MM) 545 x 380 x 432 (MM)

1 200 x 800 x 2 334
(MM)

gewicht 4,58 6,945 (KG) 13,89 (KG) 298,8 (KG)

PRODUCTFOTO'S





RR7675WH 

PVGC / AVP: 459,99€ 
Cashback: 70€
28/04/21 - 30/06/21



Systematisch schoonmaken was nog nooit zo
eenvoudig

Geavanceerd navigatiesysteem
Het Smart Exploration 4.0 navigatiesysteem garandeert
een grondige schoonmaak in huis a.h.v. geavanceerde
technologie en infraroodsensoren waardoor een
nauwkeurige stofzuigbeurt telkens weer kan
plaatsvinden.

De X-Plorer Serie 50 robotstofzuiger van Rowenta reinigt elke
vierkante centimeter van uw huis, dankzij de geavanceerde
gyroscooptechnologie die een uiterst nauwkeurige navigatie
mogelijk maakt. Deze krachtige automatische stofzuiger
combineert moderne technologie met extreem gebruiksgemak: 
4-in-1 diepreinigende werking, zeer nauwkeurige infraroodsensoren
en een zeer gebruiksvriendelijke interface die compatibel is met
uw spraakgestuurde assistent.

Model met volledige Animal Care

Dit model is speciaal ontwikkeld voor mensen met
huisdieren en is voorzien van een Animal Turbo-borstel
die dierenharen en dergelijke opvangt, en een
doelgerichte Animal Scrub-dweil om hardnekkige vlekken grondig
aan te pakken.

4-in-1 reinigende werking

Twee laterale borstels om in alle hoeken en moeilijk
bereikbare plekken te komen, een Animal Turbo-borstel
om dierenharen en grotere vuildeeltjes mee op te
vangen, een BLDC-motor met betrouwbare sterke zuigkracht en
een Aqua Power-systeem waarmee u de vloer kunt dweilen.

Volledig gekoppeld

De gratis bijbehorende Rowenta Robots app (voor iOS
en Android) zorgt voor een eenvoudige planning.
Compatibel met spraakgestuurde assistenten
waaronder Alexa van Amazon en Google Assistant, voor een
ultiem gebruiksgemak.

X-PLORER SERIE 50 RR7375WH
RR7375WH

technische gegevens
[CLEANING PERFORMANCE]

 Technologie Roterende centrale borstel

 Zijborstel 2

 Motorisering Borstelloze motor

 Energieniveaus 3

 [Your habits] [Automatic and effortless
cleaning]

[NAVIGATION]

 Geschikt voor obstakels Sensoren voorzijde

 Geschikt voor trappen Ja: 3 valsensoren

 [Type of navigation] [Methodic (gyroscope)]

[SCHEDULING]

 [Scheduling] Ja

[RUNNING TIME]

 Batterijtype Lithium-ion

 Type opladen Docking station

 Zelfladend Ja

[CONNECTIVITY]

 [Wifi connectivity (app
Rowenta robots and vocal
assistants)]

Ja

 [Scheduling] Ja

[EQUIPMENT]

 Bedieningssysteem Ja : applicatie

 Inhoud van de stofbak - in L L

[ERGONOMICS]

 Geluidsniveau (dB(A)) dB(A)

[DIMENSIONS/WEIGHT]

 Afmetingen ( ...x...x...) cm

[DESIGN]

 Kleuren ZWART

 Type stekker EUR

 Lengte netsnoer m
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3 schoonmaakstanden

Methodisch: slimme navigatie aangestuurd door de
gyroscoop voor een volledige dekking die geen stukje
overslaat. Plaats: vertrekt spiraalvormig vanuit een
punt, ideaal voor het schoonmaken van een specifiek gebied.
Muren volgen: Maakt specifiek schoon langs de muren en plinten.

Produit réparable 10 ans

Rowenta s'engage à offrir toutes les pièces techniques
de rechange pour presque toute sa gamme de produits
pendant 10 ans en moyenne après l'achat, faisant ainsi
sa part pour protéger l'environnement et lutter contre le gaspillage.

[AUTONOMY]

 Batterijtype Lithium-ion

[SPECIFIC NEED]

 [Animal care] Ja

Land van herkomst : China

LOGISTIEKE DATA - CMMF 2211400898

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3221616001060
EAN UC :

2 12 5 60
C20 : 900
C40 : 1 880
HQ4 : 2 256

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
325 x 325 x 80 (mm) 491 x 133 x 418 (MM) 510 x 282 x 438 (MM)

1 200 x 800 x 2 324
(MM)

gewicht 3,79 5,48 (KG) 10,96 (KG) 349,8 (KG)

PRODUCTFOTO'S

RR7375WH 

PVGC / AVP: 349,99€ 

Cashback: 50€
28/04/21 - 30/06/21





AU5020F0 

PVGC / AVP: 549,99€





AU5010F0 

PVGC / AVP: 499,99€



QU5030F0 

PVGC / AVP:  349,99€





Een geruisloze luchtstroom!

De krachtigste*
Dankzij de uitzonderlijke verfrissing tot 80m3/mn**
op maximale snelheid, is de Turbo Silence Extreme+ de
krachtigste ventilator ooit ontworpen door Rowenta*.
 
*Onder de elektrische staande ventilatoren van Rowenta
* Kan +/-10% variëren naargelang het product
 

Geniet van een uitstekende verfrissing in totale stilte met de Turbo
Silence Extreme+ staande ventilator van Rowenta. Deze ventilator
met afstandsbediening levert sterke prestaties in absolute stilte,
perfect voor tijdens het slapen, tv-kijken, werken of studeren. De
krachtigste en stilste ventilator ooit ontworpen door Rowenta*!
 
Deze limited edition combineert hout met een matzwarte
afwerking en past zo moeiteloos bij elk eigentijds interieur.
 
*35 dBA op een minimale snelheid en 80 m³/min op maximale
snelheid, onder elektrische staande ventilatoren

De stilste*

Geniet van een onverstoorde verfrissing dankzij de
stilste ventilator ooit ontworpen door Rowenta*. Het
apparaat werkt met slechts 35 dBA op een minimale
snelheid en biedt absolute stilte, perfect voor tijdens het slapen,
tv-kijken, werken of studeren.
*Onder de elektrische staande ventilatoren van Rowenta

Zwart + Hout Limited Edition

Een terugkeer naar prachtige,
natuurlijke materialen, helemaal in
lijn met de laatste trends!  Deze
limited edition combineert hout* met een matzwarte afwerking en
past zo moeiteloos bij elk eigentijds interieur.
 
*Houtkleurig design

TURBO SILENCE EXTREME+ VU5880F0
STAANDE VENTILATOR

VU5880F0

technische gegevens
TYPE PRODUCT

 Type Traditioneel

 Model Onderstel

 Diameter (cm) 40 cm

 Diameter (inch) [16]

 Maximumhoogte (m) [1.45 m]

 Minimumhoogte (m) [1.3 m]

LUCHTPRESTATIES

 Max. luchtstroom (m3/min) [80]

 Turboboost Ja

 Automatische oscillatie Ja

 Richting Ja

 Aantal messen [5]

COMFORTABEL GEBRUIK

 Lengte netsnoer [1.5 m]

 Bedieningspaneel Elektronisch

 Aantal standen [5]

 Afstandsbediening Ja

 Opbergen van de
afstandsbediening

Ja

 Timer (h) Ja

 Timer (h) 1-2-4-8 h

 Type stekker EUR

GERUISLOOSHEID

 Geluidsniveau min [35 dB(A)]

 Nachtstand Ja

VEILIGHEID

 Lichtindicator Ja

VEILIGHEID

 Netspanning [220 V]

 Frequentie 50 Hz

 Vermogen 70 W



Handige afstandsbediening

Een compacte en gebruiksvriendelijke
afstandsbediening biedt extra gebruiksgemak, terwijl
een opbergruimte aan de achterkant van de ventilator
ervoor zorgt dat de afstandsbediening nooit meer verloren gaat!

5 verstelbare snelheden

Vijf verschillende snelheden zorgen voor op maat
afgestemde verfrissing die aan al uw wensen voldoet,
waaronder de stille nacht-stand en de buitengewone
kracht van de Turbo Boost-stand.

Natuurlijke bries-stand

Geniet van een aangenaam natuurlijke briesje dankzij
de luchtsnelheidsvariaties die een natuurlijke
luchtstroom simuleren.

Dalende stand

Dankzij de automatische luchtstroomvermindering die
van de maximale naar de minimale snelheid afneemt,
bespaart u energie en valt u aangenaam in slaap.

Uitschakelfunctie met timer

Maak gebruik van de automatische uitschakelfunctie
met timer (tot 8 uur) en bespaar energie.

Verbeterde veiligheid

Het nieuwe, extreem veilige rooster garandeert een
verbeterde veiligheid, zowel voor u als voor uw
kinderen.

Uitstekende luchtverspreiding

De automatische oscillatie en oriëntatie (120° hoek)
zorgen voor een ruime luchtverspreiding doorheen de
kamer.

Mooi ontwerp met verstelbare hoogte

Het mooie en moderne ontwerp is uitgerust met een
speciaal ontworpen geïntegreerde voet, die zes 
mogelijke hoogteposities tot 1,45 m biedt.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen
gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd

 Kleuren ZWART+HOUT

 [Sound level] [Very quiet (<45 db(A))]

 [Number of settings] [5 speeds]

 [Timer / Auto-off] Ja

Land van herkomst : China

VU5880F0 

PVGC / AVP: 199,99€
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LOGISTIEKE DATA - CMMF 1830008171

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040081716
EAN UC :

1 5 2 10
C20 : 414
C40 : 864
HQ4 : 949

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
430 x 460 x 1340

(mm)
670 x 225 x 455 (MM) 670 x 225 x 455 (MM)

1 200 x 800 x 1 044
(MM)

gewicht 8,3 10,26 (KG) 10,26 (KG) 123,6 (KG)

PRODUCTFOTO'S





VU5870F0 

PVGC / AVP: 149,99€



Een geruisloze luchtstroom!

De krachtigste*
Met een extreme verfrissing tot wel 80 m³/min** op
maximale snelheid, is de Turbo Silence Extreme+ de
krachtigste ventilator ooit ontworpen door Rowenta*.
 
*Onder de mechanische staande ventilatoren van Rowenta
* Kan +/-10% variëren naargelang het product

Geniet van een uitstekende verfrissing in totale stilte met de Turbo
Silence Extreme+ staande ventilator van Rowenta. Uitermate
geschikt om in alle rust en stilte te slapen, TV te kijken, te werken
of te studeren met slechts 38dBA. Deze krachtige ventilator met
afstandsbediening is de krachtigste en stilste  ventilator ooit
ontworpen door Rowenta*!
 
*38 dBA op minimale snelheid en 80m³/min op maximale snelheid,
onder de elektrische staande ventilatorenvan Rowenta

De stilste*

Geniet van onverstoorde verfrissing dankzij de stilste
ventilator ooit ontworpen door Rowenta* (2 keer zo stil
in vergelijking met het vorige VU5640F0-model), die
met slechts 38 dBA op minimale snelheid werkt - perfect om te
slapen, tv te kijken, te werken of te studeren. 
 
*Onder de mechanische staande ventilatoren van Rowenta

4 instelbare snelheden

Vier verschillende snelheden, waaronder de stille
nacht-stand en de extreme kracht van de Turbo
Boost-stand, zorgen voor een op maat afgestemde
verfrissing die aan al uw behoeften voldoet.

Verbeterde veiligheid

Het nieuwe, extreem veilige rooster garandeert een
verbeterde veiligheid, zowel voor u als voor uw kinderen.

Uitstekende luchtverspreiding

Automatische oscillatie (120° hoek) en oriëntatie
zorgen voor een brede luchtverspreiding in de kamer.

TURBO SILENCE EXTREME+ VU5840F0
STAANDE VENTILATOR

VU5840F0

technische gegevens
TYPE PRODUCT

 Type Traditioneel

 Model Onderstel

 Diameter (cm) 40 cm

 Maximumhoogte (m) [1.45 m]

LUCHTPRESTATIES

 Max. luchtstroom (m3/min) [80]

 Turboboost Ja

 Aantal messen [5]

COMFORTABEL GEBRUIK

 Lengte netsnoer [1.5 m]

 Bedieningspaneel Mechanisch

 Aantal standen [4]

 Type stekker EUR

GERUISLOOSHEID

 Geluidsniveau min [38 dB(A)]

 Nachtstand Ja

VEILIGHEID

 Lichtindicator Ja

VEILIGHEID

 Netspanning [220 V]

 Frequentie 50 Hz

 Vermogen 70 W

 Kleuren WIT

 [Sound level] [Very quiet (<45 db(A))]

 [Number of settings] [4 speeds]

Land van herkomst : China

VU5840F0 

PVGC / AVP: 119,99€
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Mooi ontwerp met verstelbare hoogte

Een mooi, nieuw en modern ontwerp met verstelbare
hoogte tot 1,45 m.

LOGISTIEKE DATA - CMMF 1830008156

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040081563
EAN UC :

1 5 2 10
C20 : 414
C40 : 864
HQ4 : 949

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
430 x 453 x 1320

(mm)
670 x 225 x 455 (MM) 670 x 225 x 455 (MM)

1 200 x 800 x 1 044
(MM)

gewicht 7,84 9,46 (KG) 9,46 (KG) 115,6 (KG)

PRODUCTFOTO'S



VU4420F0 

PVGC / AVP: 89,99€





Een geruisloze luchtstroom!

De krachtigste*
Met een extreme verfrissing tot 45 m3/min** op
maximale snelheid, is de Turbo Silence Extreme + de
krachtigste ventilator ooit ontworpen door Rowenta*.
 
*Onder de tafelventilatoren van Rowenta
* Kan +/-10% variëren naargelang het product

Geniet van een uitstekende verfrissing in totale stilte met de Turbo
Silence Extreme+ tafelventilator van Rowenta. Uitermate geschikt
om in alle rust en stilte te slapen, TV te kijken, te werken of te
studeren met slechts 38dBA. Deze krachtige ventilator met
afstandsbediening is de krachtigste en stilste  ventilator ooit
ontworpen door Rowenta*!
 
*38 dBA op minimale snelheid en 45m3/min op maximale
snelheid, onder de tafelventilatoren van Rowenta

De stilste*

Geniet van onverstoorde verfrissing dankzij de stilste
ventilator ooit ontworpen door Rowenta*(2 keer zo stil
in vergelijking met het voorgaande VU2630F0-model),
die met slechts 38 dBA op minimale snelheid werkt - perfect om te
slapen, tv te kijken, te werken of te studeren. 
 
*Onder de tafelventilatoren van Rowenta

4 instelbare snelheden

Vier verschillende snelheden, waaronder de stille
nacht-stand en de extreme kracht van de Turbo
Boost-stand, zorgen voor een op maat afgestemde
verfrissing die aan al uw behoeften voldoet.

Uitstekende luchtverspreiding

Automatische oscillatie (120° hoek) en oriëntatie
zorgen voor een brede luchtverspreiding in de kamer.

Verbeterde veiligheid

Het nieuwe, extreem veilige rooster garandeert een verbeterde
veiligheid, zowel voor u als voor uw kinderen.

TURBO SILENCE EXTREME+ DESK VU2730F0
TAFELVENTILATOR

VU2730F0

technische gegevens
TYPE PRODUCT

 Type Traditioneel

 Model Tafel

 Diameter (cm) 30 cm

 Diameter (inch) [12]

 Aant. lampjes [2]

LUCHTPRESTATIES

 Turboboost Ja

 Automatische oscillatie Ja

 Richting Ja

 Aantal messen [5]

COMFORTABEL GEBRUIK

 Lengte netsnoer [1.5 m]

 Bedieningspaneel Mechanisch

 Aantal standen [4]

 Type stekker EUR

GERUISLOOSHEID

 Nachtstand Ja

VEILIGHEID

 Lichtindicator Ja

 IP 20

VEILIGHEID

 Netspanning [220-240 V]

 Frequentie 50 Hz

 Vermogen 40 W

 Kleuren WIT

 [Number of settings] [4 speeds]

Land van herkomst : China

VU2730F0 

PVGC / AVP: 69,99€
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Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen
gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd

LOGISTIEKE DATA - CMMF 1830008114

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040081143
EAN UC :

1 12 2 24
C20 : 900
C40 : 1 818
HQ4 : 2 030

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
480 x 145 x 463 (mm) 480 x 145 x 463 (MM) 483 x 148 x 463 (MM)

1 200 x 800 x 1 054
(MM)

gewicht 3,5 3,6 (KG) 3,6 (KG) 107,4 (KG)

PRODUCTFOTO'S



Krachtige & stille verkoeling

Krachtige verkoeling 
 
De Essential+ tafelventilator zorgt voor een krachtige
luchtstroom en garandeert zo een weldadige verfrissing
tot wel 34m/min op maximale snelheid*.
 

Met de Essential+ ventilator van Tefal geniet u van een krachtige
en stille verfrissing.
Deze ventilator biedt goede prestaties tot wel 34m³/min op
maximale snelheid* en is met 46dB(A) op minimale snelheid
opvallend stil. Dankzij de drie snelheden en een scala aan handige
functies is het een onontbeerlijke aanvulling in huis tijdens de
warme maanden.

Stille verfrissing

Geniet van een rustige verfrissing (46dB(A) op minimale
snelheid) terwijl u tv kijkt, werkt, of samen met familie en
vrienden tijd doorbrengt. 

Langdurige prestaties

Het apparaat is bovendien uitgerust met een duurzame,
100% koperen Tropical motor, voor langdurige
prestaties en extra bestendigheid tegen hoge
temperaturen.

Aanpasbare snelheid

Drie verschillende instelbare snelheden zorgen voor de
ideale verfrissing naargelang de behoeften.

Ultracompact

Dankzij het ultracompacte ontwerp is de ventilator
eenvoudig te verplaatsen en makkelijk op te opbergen
(30cm / 12inch).

Uitstekende luchtdiffusie

Automatische oscillatie en oriëntatie zorgen voor een
uitstekende luchtdiffusie.

ESSENTIAL+ VU2330F0
TAFELVENTILATOR

VU2330F0

technische gegevens
TYPE PRODUCT

 Type Traditioneel

 Model Tafel

 Diameter (cm) 30 cm

 Diameter (inch) [12]

LUCHTPRESTATIES

 Max. luchtstroom (m3/min) [34]

 Automatische oscillatie Ja

 Richting Ja

 Aantal messen [3]

COMFORTABEL GEBRUIK

 Lengte netsnoer [1.8 m]

 Bedieningspaneel Mechanisch

 Aantal standen [3]

GERUISLOOSHEID

 Geluidsniveau min [46 dB(A)]

VEILIGHEID

 Frequentie 50 Hz

 Tropenmotor Ja

 Vermogen 35 W

 Kleuren WIT

 [Number of settings] [3 speeds]

Land van herkomst : Viet Nam

VU2330F0 

PVGC / AVP: 49,99€
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Lang netsnoer

Dankzij het lange netsnoer kunt u de ventilator in
eender welke kamer makkelijk gebruiken (tot wel 1,8 m
ver).

*Luchtstroom kan +/-10% variëren naargelang het product

LOGISTIEKE DATA - CMMF 4100000680

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121044106804
EAN UC :

1 9 3 27
C20 : 1 200
C40 : 2 500
HQ4 : 2 780

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
334 x 350 x 450 (mm) 455 x 200 x 355 (MM) 390 x 190 x 320 (MM)

1 200 x 800 x 1 199
(MM)

gewicht 2,1 3,2 (KG) 3,2 (KG) 107,4 (KG)

PRODUCTFOTO'S



Krachtige verkoeling in een ultra-slank design

Ultra-slank design
Dankzij het ultra-slank design past de Urban Cool
perfect bij elk interieur, zonder in het oog te springen.
Verplaats deze lichte ventilator met ingebouwde
handgreep moeiteloos van de woonkamer naar de
slaapkamer en berg hem waar u ook wilt eenvoudig op, dankzij het
ultra-slank design.
Een uniek en ruimtebesparend ontwerp!

Met de Urban Cool torenventilator komt optimale verkoeling in een
ultra-slank design dat perfect in elk interieur past en makkelijk op
te bergen is. Gebruik de ventilator in eender welke situatie dankzij
de drie snelheden, de 2 standen, de optie tussen een gerichte of
oscillerende luchtstroom, een 8-uurs timer en een
afstandsbediening.
Deze limited edition combineert hout met een matzwarte
afwerking en past zo perfect in elk eigentijds interieur.

Zwart + hout Limited Edition:

Een terugkeer naar prachtige
natuurlijke materialen, helemaal in
lijn met de laatste trends! Deze
limited edition combineert hout*  met een matzwarte afwerking en
past zo perfect in elk eigentijds interieur.
 
*Houtkleurig design

Krachtige verfrissing

Dankzij de krachtige luchtsnelheid garandeert de Urban
Cool een intense verfrissing

Stil: Met slechts 46dB(A) op minimale snelheid

Minder lawaai voor een betere nachtrust: Deze
krachtige, uiterste stille torenventilator zorgt voor een
rustig en verfrissend briesje: Met slechts 46dB(A) op
minimale snelheid

Handige afstandsbediening

De compacte, handige afstandsbediening is uiterst
intuïtief en zorgt voor meer gebruiksgemak.

Urban Cool VU6770F0
ELEKTRONISCHE TORENVENTILATOR

VU6770F0

technische gegevens
[TYPE OF PRODUCT]

 Type Toren

 Model Onderstel

[AIR PERFORMANCE]

 Max. luchtsnelheid (N) [2.7]

 Automatische oscillatie Ja

[COMFORT IN USE]

 Lengte netsnoer [1.8 m]

 Bedieningspaneel Elektronisch

 Aantal standen [3]

 Handvat Ja

 Afstandsbediening Ja

 Opbergen van de
afstandsbediening

Ja

 Timer (h) Ja

 Timer (h) 1 TOT 8 h

 Scherm Led

[QUIETNESS]

 Geluidsniveau min [46 dB(A)]

 Geluidsniveau max [61 dB(A)]

[INTELLIGENCE]

 Andere [AUTO MODE / NATURAL MODE /
TEMPERATURE INDICATOR]

[SAFETY]

 IP 20

[TECHNICAL CHARACTERISTICS]

 Frequentie 50 Hz

 Tropenmotor Ja

 Vermogen 40 W

 Kleuren ZWART+HOUT

 [Number of settings] [3 speeds]

Land van herkomst : China

VU6770F0 

PVGC / AVP: 149,99€



3 snelheden

Dankzij de 3 snelheden (laag - medium - hoog) kunt u de
ventilator dag na dag in eender welke situatie gebruiken
en de intensiteit van de luchtstroom aanpassen aan uw
wensen.

Auto-modus

Deze intelligente stand garandeert maximaal comfort
en past automatisch de snelheid van de ventilator aan,
rekening houdend met de omgevingstemperatuur.

Natuurlijke wind-modus

Geniet van een aangenaam natuurlijk briesje dankzij de
luchtsnelheidsvariaties die een natuurlijke luchtstroom
simuleren.

Wijde oscillatie

Dankzij de wijde oscillatie kunt u de luchtstroom richten
zoals u zelf wilt. In de oscillatiestand zal de ventilator
de lucht van de ene naar de andere kant van de kamer
blazen, voor een optimale luchtverspreiding en verkoeling.

Timer

Haal het meeste uit deze timer, die van 1u tot wel 8u
meekan.

Eenvoudig te installeren, eenvoudig op te bergen

Dankzij de eenvoudig te monteren basisonderdelen kunt u
de ventilator simpelweg uit de doos halen en in slechts
enkele minuten in elkaar zetten. Bevestig de 2
basisonderdelen aan de ventilator, steek hem in het stopcontact
en geniet van een verfrissende bries.
Berg hem waar u ook wilt eenvoudig op dankzij het ultra-slanke
design.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen
gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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LOGISTIEKE DATA - CMMF 1830008135

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040081358
EAN UC :

2 4 10 40
C20 : 832
C40 : 1 742
HQ4 : 2 010

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
230 x 230 x 860 (mm) 888 x 185 x 169 (MM) 893 x 391 x 183 (MM)

1 200 x 800 x 1 760
(MM)

gewicht 2,95 3,74 (KG) 7,48 (KG) 149,6 (KG)

PRODUCTFOTO'S



VU6720F0 

PVGC / AVP: 99,99€





Zorg voor design, eenvoud en een streling voor uw
zintuigen in uw eigen badkamer

Adembenemend mooi
Een personenweegschaal als geen ander: een scherm met
ledachtergrondverlichting gecombineerd met een subliem
effect van zwevende letters, voor ongeëvenaarde stijl en
moderne rust die naadloos opgaat in elke badkamer.

De TEFAL Softline Personenweegschaal biedt een treffende
moderne stijl als geen ander door een makkelijk afleesbaar scherm
met ledachtergrondverlichting te combineren met een subliem
effect van zwevende cijfers voor rust en zintuiglijke streling in uw
badkamer. Met hoge capaciteit tot 160 kg en een schaalverdeling
van 100 g is deze harmonieuze en stijlvolle personenweegschaal
de makkelijkste in gebruik

Pure, heldere ledcijfers

Met de perfecte mix van schoonheid en eenvoud,
ontdek een personenweegschaal met pure heldere
ledcijfers - 26 mm hoog, onmiddellijk leesbaar.

Groot weegvermogen

Capaciteit tot 160 kg met een schaalverdeling van 100 g
voor een gebruiksvriendelijk weegschaal waar u dag na
dag op kunt rekenen.

Perfecte afmetingen

Een moderne personenweegschaal die naadloos past in
elke badkamer, met een grafisch glazen ontwerp van 34
x 33 cm.

Automatisch inschakelen

Dagelijks comfort met de makkelijkste weegschaal:
gewoon op de weegschaal stappen en uw gewicht
verschijnt vanzelf.

Handig slank ontwerp

Alleen de essentie: het gestroomlijnd, compact ontwerp
biedt totaal comfort en past perfect in elk formaat van
badkamer.

SOFTLINE PP1700V0
PP1700V0

technische gegevens
GEWICHT &

 Gewichtmeting kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 Inhoud [160 kg]

 Gewichtsaanduiding [100 g]

 Backlight display Ja

 Weegplateau Gehard glas

 Kleuren WIT

 Batterijtype AAA

 Aantal batterijen 3

 Batterijen inbegrepen Ja

 Andere Ledcijfers van 26 mm

 [Unit Battery weight] [11 g]

 Extra meegeleverde
accessoires

Glazen platform 342 x 330 mm

Land van herkomst : China

PP1700V0 

PVGC / AVP: 34,99€
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Batterijen inbegrepen

Uw nieuwe personenweegschaal is klaar voor gebruik
onmiddellijk na het uitpakken dankzij de 3 inbegrepen
AAA-batterijen.

LOGISTIEKE DATA - CMMF 1830008124

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040081242
EAN UC :

4 28 2 56
C20 : 3 360
C40 : 6 820
HQ4 : 7 512

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte

x breedte)
342 x 330 x 25 (mm)

395 x 386 x 45
(MM)

413 x 413 x 204
(MM)

1 200 x 800 x 960
(MM)

gewicht 18460000000000000 2,475 (KG) 9,9 (KG) 159,6 (KG)

PRODUCTFOTO'S



Voor een natuurlijke en gezellige toets in uw badkamer

XXL scherm met achtergrondverlichting
Het XXL scherm met achtergrondverlichting biedt
kristalheldere grote cijfers (36 mm groot) zodat uw
gewicht snel en moeiteloos leesbaar is.

De Tefal Origin digitale weegschaal geeft uw badkamer een
gezellige en natuurlijke toets, met een makkelijk leesbaar XXL
scherm met achtergrondverlichting en grote cijfers en het platform
is afgewerkt met licht hout. Hoge capaciteit tot 160 kg/350 lbs en
een schaalverdeling van 100 g/0.2 lb (kies zelf voor imperiale of
metrische eenheden). Deze harmonieuze en moderne
personenweegschaal biedt de perfecte combinatie van
betrouwbaarheid en stijl.

Kalmerende natuurlijke stijl

Breng natuurlijke gezelligheid en harmonie in uw
badkamer met dit stijlvol platform, afgewerkt met een
licht-houteffect en de perfecte afmetingen van 31 x 31
cm.

Groot weegvermogen

Capaciteit tot 160 kg (350 lbs) met een schaalverdeling
van 100 g (0.2 lb) voor een gebruiksvriendelijk
weegschaal waar u dag na dag op kan rekenen.

Automatisch inschakelen

Dagelijks comfort met de makkelijkste weegschaal:
gewoon op de weegschaal stappen en uw gewicht
verschijnt vanzelf.

Eenvoudige weging

Biedt veelzijdigheid en alle comfort dankzij de
mogelijkheid tot zowel metrische (g, kg) als imperiale
(lb) eenheden.

Handig slank ontwerp

Alleen de essentie: het gestroomlijnd, compact ontwerp
biedt totaal comfort en een moderne stijl die perfect
past in elk formaat van badkamer.

ORIGIN PP1600V0
PP1600V0

technische gegevens
GEWICHT &

 Gewichtmeting kg / st / st.lb

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 Inhoud 160 kg

 Gewichtsaanduiding 100 g

 Backlight display Ja

 Kleuren LICHT HOUT

 Batterijtype AAA

 Aantal batterijen 4

 Batterijen inbegrepen Ja

 Andere [Digit Height 26.7 mm]

 Extra meegeleverde
accessoires

Platform 310 x 310 mm met
HOUTeffect

Land van herkomst : China

PP1600V0 

PVGC / AVP: 24,99€
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Batterijen inbegrepen

Uw nieuwe personenweegschaal is klaar voor gebruik
onmiddellijk na het uitpakken dankzij de 4 inbegrepen
AAA-batterijen.

LOGISTIEKE DATA - CMMF 1830008235

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040082355
EAN UC :

4 56 3 168
C20 : 6 000
C40 : 12 000
HQ4 : 12 000

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
305 x 305 x 30 (mm) 318 x 40 x 318 (MM) 330 x 170 x 330 (MM)

1 200 x 800 x 1 134
(MM)

gewicht 2 2,05 (KG) 8,2 (KG) 344,4 (KG)

PRODUCTFOTO'S



Eenvoud en gebruiksgemak in een verbluffend design

Uiterst comfortabel in gebruik
Dankzij een groot, goed afleesbaar scherm met
achtergrondverlichting en een groot platform (31
x 31 cm), biedt de Classic weegschaal van Tefal
een uitstekend comfort en gebruiksgemak.

Met de Tefal Classic gaan gemak en eenvouddigitale weegschaal 
hand in hand, in een prachtig ontwerp voor de badkamer waarmee
het wegen vlot gaat! Deze personenweegschaal, een strak ontwerp
met getemperd glas, biedt uitstekend comfort en efficiëntie. Het
omvat zowel een extra groot platform als een gemakkelijk
afleesbaar scherm met achtergrondverlichting, en beschikt over
een groot weegvermogen van maximaal 160 kg en automatische
in- en uitschakelfuncties.

Groot weegvermogen

Met zijn groot weegvermogen tot 160 kg en de precieze
schaalverdeling van 100 g, ondersteunt deze
weegschaal alle vormen en maten.

Strak ontwerp

Het ultra-dunne ontwerp is slechts 22 mm hoog, zodat
ze discreet kan worden opgeborgen wanneer ze niet in
gebruik is.

Slimme functies

Dankzij de slimme functies verloopt het wegen erg vlot:
zet een stap op de weegschaal om deze automatisch
aan te zetten en maak uw keuze tussen de weergave
van metrische (kg) of imperiale (st, lbs) meeteenheden, voor extra
gebruiksgemak. De weegschaal schakelt zich automatisch uit na
enkele seconden van zodra het niet langer in gebruik is.

Hygiënisch

Het gladde platform van gehard glas is eenvoudig te reinigen, voor
optimale hygiëne.

CLASSIC PP1500V0
PP1500V0

technische gegevens
GEWICHT &

 Gewichtmeting kg / st.lb / lb

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 Inhoud [160 kg]

 Gewichtsaanduiding [100 g]

 Grootte van display / scherm
(mm)

75 x 30 mm

 Backlight display Ja

 Weegplateau Gehard glas

 Kleuren ZILVER

 Batterijtype AAA

 Aantal batterijen [2]

 Batterijen inbegrepen Ja

 Oplaadtijd h

 Lengte netsnoer m

 Extra meegeleverde
accessoires

Glazen platform van 31 x 31

Land van herkomst : China

PP1500V0 

PVGC / AVP: 19,99€
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Klaar voor gebruik

De weegschaal is meteen klaar voor gebruik en beschikt
over 2 x AAA-batterijen.

LOGISTIEKE DATA - CMMF 1830007936

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040079362
EAN UC :

4 68 3 204
C20 : 6 400
C40 : 12 000
HQ4 : 12 000

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
310 x 310 x 21 (mm) 325 x 32 x 325 (MM) 340 x 140 x 340 (MM)

1 200 x 800 x 1 124
(MM)

gewicht 1,9 (Kg) 2,05 (KG) 8,2 (KG) 418,2 (KG)

PRODUCTFOTO'S



Eenvoud en gebruiksgemak in een verbluffend design

Uiterst comfortabel in gebruik
Dankzij een groot, goed afleesbaar scherm en een groot
platform (30 x 30 cm), biedt de Premiss weegschaal van
Tefal een uitstekend comfort en gebruiksgemak.

Met de Tefal Premiss digitale weegschaal gaan gemak en eenvoud
hand in hand, in een prachtig ontwerp voor de badkamer waarmee
het wegen echt vlot gaat! Deze personenweegschaal, een strak
ontwerp van gehard glas, biedt uitstekend comfort en efficiëntie.
Het omvat zowel een extra groot platform als een gemakkelijk
afleesbaar scherm, en beschikt over een groot weegvermogen van
maximaal 150 kg en automatische in- en uitschakelfuncties.

Groot weegvermogen

Met zijn groot weegvermogen tot 150 kg en de precieze
schaalverdeling van 100 g, ondersteunt deze
weegschaal alle vormen en maten.

Strak ontwerp

Het ultra-dunne ontwerp is slechts 22 mm hoog, zodat ze discreet
kan worden opgeborgen wanneer ze niet in gebruik is.

Slimme functies

Dankzij de slimme functies verloopt het wegen erg vlot:
zet een stap op de weegschaal om deze automatisch
aan te zetten en maak uw keuze tussen de weergave
van metrische (kg) of imperiale (st, lbs) meeteenheden, voor extra
gebruiksgemak. De weegschaal schakelt zich automatisch uit na 5
seconden van zodra het niet langer in gebruik is.

Hygiënisch

Het gladde platform van gehard glas is eenvoudig te
reinigen, voor optimale hygiëne.

Klaar voor gebruik

De weegschaal is meteen klaar voor gebruik en beschikt
over een lithium-batterij.

PREMISS PP1400V0
PP1401V0

technische gegevens
GEWICHT &

 Gewichtmeting kg / st.lb / lb

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 Inhoud [150 kg]

 Gewichtsaanduiding [100 g]

 Grootte van display / scherm
(mm)

65 x 28 mm

 Weegplateau Gehard glas

 Kleuren WIT

 Batterijtype CR 2032

 Aantal batterijen [1]

 Batterijen inbegrepen Ja

 Oplaadtijd h

 Lengte netsnoer m

Land van herkomst : China

PP1401V0 

PVGC / AVP: 14,99€
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LOGISTIEKE DATA - CMMF 1830007886

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040078860
EAN UC :

4 68 3 204
C20 : 8 148
C40 : 16 856
HQ4 : 19 488

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
300 x 300 x 20 (mm) 315 x 32 x 315 (MM) 330 x 140 x 330 (MM)

1 200 x 800 x 1 124
(MM)

gewicht 1,53 1,875 (KG) 7,5 (KG) 403,5 (KG)

PRODUCTFOTO'S





EA875E10 

PVGC / AVP: 949,99€ 

Cashback: 150€
28/04/21 - 30/06/21





EA82FB10 

PVGC / AVP: 599,99€





EA81R870 

PVGC / AVP: 399,99€



Schokbestendige thermoskan.

Thermische kan van roestvrij staal
Uw koffie wordt tot 4 uur warmgehouden.

Adagio II - Zwart koffiezetapparaat van roestvrij staal met
thermische kan voor 10-15 kopjes

Aan-/uitschakelaar met indicatielampje

Veilig en energiebesparend: automatische
uitschakeling.

Druppelstopsysteem

Serveer koffie terwijl het water nog doorloopt.

Makkelijk te bereiken en uitneembare filterhouder

Makkelijk schoon te maken en bij te vullen.

Zichtbare waterpeilindicatie

Het waterpeil is zichtbaar aan de voorkant: gemakkelijk
te doseren

Inhoud van 1,25L

Grote thermische kan van 1,25L en die uw koffie tot 4
uur wamhoudt.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen
gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd

Cafetière élégante : des finitions mates et brillantes contrastantes

ADAGIO
Zwart koffiezetapparaat met thermische kan 10-15

kopjes
CT381810

technische gegevens

 Aantal kopjes 10-15

 Waterpeil Venster

 Aan-/uitschakelaar
(verlicht/onverlicht)

Verlicht

 Automatische uitschakeling
- uitschakeling

Ja

 Maximumhoeveelheid koffie 1.25 L

 Karaf Thermisch rvs

 Draaiende filterhouder Ja

 Uitneembare filterhouder Ja

 Koffie laten druppelen Druppelstop

Land van herkomst : China

CT381810 

PVGC / AVP: 94,99€
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LOGISTIEKE DATA - CMMF 1500635635

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3045386356355
EAN UC : 3045386356355

2 8 3 24
C20 : 806
C40 : 1 612
HQ4 : 1 674

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
265 x 270 x 385 (MM) 800 x 295 x 290 (MM)

1 200 x 800 x 1 004
(MM)

gewicht 2.3 (kg) 3,515 (KG) 7,03 (KG) 84,36 (KG)

PRODUCTFOTO'S



Herontdek het plezier van ontbijten!

Gebruiksvriendelijk
Gebruiksvriendelijke koffiezetter dankzij de draaibare en
afneembare filterhouder die gemakkelijk is te bereiken
en schoon te maken

Herontdek het plezier van ontbijt met de koffiemachine van Subito
Select!
Subito Select is een moderne roestvrijstalen en wijnrode
filterkoffiezetter met een inhoud van 10 tot 15 koppen. Deze
koffiezetter is extreem gemakkelijk te gebruiken en schoon te
maken, en wordt dag na dag een vast onderdeel van je
ontbijtritueel.

Inhoud 1,25 L

Voor 10-15 kopjes

Druppelstopsysteem

Dankzij de druppelstop kun je de kan altijd wegnemen.

Volledig transparant waterreservoir

Transparant waterreservoir met waterpeilindicatie

Automatische uitschakeling na 30 minuten

Ongeveer 30 minuten warmhoudfunctie met
automatische uitschakeling

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen
gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd

SUBITO 4 FG370D11
Filterkoffiezet 10/15 kopjes zwart/wijnrood

FG370D11

technische gegevens

 Aantal kopjes 10/15

 Waterpeil Venster

 Aan-/uitschakelaar
(verlicht/onverlicht)

Verlicht

 Warmhouden Ja

 Automatische uitschakeling
- uitschakeling

Ja

 Snoeropbergruimte Ja

 Maximumhoeveelheid koffie 1,25 L

 Karaf Glas

 Draaiende filterhouder Ja

 Uitneembare filterhouder Ja

 Koffie laten druppelen Druppelstop

Land van herkomst : China
Garantie :
Additionele garantie :

FG370D11 

PVGC / AVP: 39,99€  

Cashback: Action / Actie 1+1 
03/05/21 - 09/05/21
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LOGISTIEKE DATA - CMMF 7211002579

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3045386376094
EAN UC : 3045386376094

3 15 3 45
C20 : 1 320
C40 : 2 640
HQ4 : 3 000

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
0 x 205 x 315 (mm) 256 x 222 x 345 (MM) 788 x 237 x 368 (MM)

1 200 x 800 x 1 238
(MM)

gewicht 1.667 (kg) 2,452 (KG) 7,355 (KG) 131,325 (KG)

PRODUCTFOTO'S



Herontdek het ontbijt!

Afgeschermd verwarmingselement
Voor snel koken en makkelijk reinigen van de
binnenzijde van de kan

Subito Select 1,7 l waterkoker van roestvrij staal: geniet van het
ontbijt!
Met de Subito Select elektrische waterkoker van roestvrij staal
kunt u het ontbijt opnieuw ontdekken! Met zijn inhoud van 1,7 l
past hij perfect in elke keuken.

Uitneembaar antikalkfilter

Om de waterkoker schoon en het water zuiver te
houden.

360° draaibare voet

Snoerloos voor gebruiksgemak.

Het deksel opent met een druk op de knop

Grote vulopening voor makkelijk vullen en reinigen.

Waterpeilvenster

Met een klein waterpeilvenster op het handvat kunt u
het waterpeil in de gaten houden.

Aan/uit-schakelaar

Automatische aan/uit-schakelaar met controlelampje.

Inhoud van 1,7 liter

Ideaal voor kostbare momenten met familie en vrienden

2400 W

Uw warme dranken in een wip klaarmaken.

SUBITO 4 BY550510
SUBITO 4 waterkoker inox zwart/wijnrood 1.7L

BY550510

technische gegevens

 Vermogen 2000 - 2400

 Inhoud 1,7 L

 Materiaal van de behuizing Roestvrij staal

 Anti-kalkfilter Uitneembaar

 Indicatielampje water level Ja

 Deksel SCHARNIEREND

 360° draaibare voet Ja

 Verwarmingselement Afgeschermd

 Snoeropbergruimte Ja

 Vullen via schenktuit Ja

 Antimicrobiële bescherming NEE

 Aan/uit-schakelaar Ja

 Controlelampje Ja

 Snoerloos Ja

 Automatische uitschakeling Ja

 Kleuren WIJNROOD

Land van herkomst : China
Garantie :
Additionele garantie :

BY550510 

PVGC / AVP: 39,99€ 

Cashback: Action / Actie 1+1 
03/05/21 - 09/05/21
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Gemakkelijk vullen via de tuit

Vul uw waterkoker gemakkelijk zonder het deksel te verwijderen.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen
gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd

LOGISTIEKE DATA - CMMF 7211002648

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3045386376056
EAN UC : 3045386376056

3 18 4 72
C20 : 2 298
C40 : 4 884
HQ4 : 5 520

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte

x breedte)
225 x 171 x 235 (mm)

245 x 180 x 229
(MM)

756 x 197 x 252
(MM)

1 200 x 800 x 1 142
(MM)

gewicht 1.1000000000000001 (kg) 1,633 (KG) 4,9 (KG) 138,6 (KG)

PRODUCTFOTO'S



Begin de dag met heerlijke toast en met maar liefst
35% aan energiebehoud* dankzij een enkele druk op de
knop

ECO-FUNCTIE: TOT WEL 35% AAN ENERGIEBEHOUD
• eco-functie:   verwarmt enkel de binnenwand aan de
linkerkant, oftewel de eco-kant, van de toaster,
waardoor het energieverbruik met 35% mindert. Ideaal
voor wanneer u slechts 1 sneetje toast wilt!

Beleef een gestroomlijnde ervaring in de keuken dankzij deze
gebruiksvriendelijke en innovatieve broodrooster die als even mooi
als functioneel is. Met de Tefal broodrooster met 2 sleuven geniet
u keer op keer van perfect geroosterd brood. Begin de dag op een
35% energie-efficiëntere wijze met een lekkere toast verkregen op
de Eco-stand, geheel op maat getoast dankzij de eenvoudig naar
wens in te stellen roosterresultaten, de grote digitale timer en wel
zeven bruiningsniveaus. Met handige functies en een eenvoudig
maar modern design is heerlijke toast slechts een druk op de knop
verwijderd.

Digitaal scherm waarop de resterende tijd wordt
weergegeven

Extra groot LED-verlichte display met
voorkeursinstellingsknoppen en resterende
tijdsweergave, speciale stopfunctie, ontdooi- en opwarmfuncties

Uitneembare kruimellade

Uitneembare kruimellade voor een eenvoudige reiniging

Hoge hendel

Hoge hendel om zelfs de kleine or dunnere sneetjes
toast moeiteloos te verwijderen

4 eenvoudig te gebruiken functies voorzien van een
indicatorlampje

4 eenvoudig te gebruiken functies met indicatorlampje:
stoppen, ontdooien, heropwarmen, plus een knopje voor
de 1-7 bruiningsniveau's

SMART'N LIGHT BROODROOSTER MET 2 LANGE
GLEUVEN TL640

TL640810

technische gegevens

 High-lift Ja

 Stop Ja

 Ontdooien Ja

 Opwarmen Ja

 Uitneembare kruimellade Ja

 Controlelampje Ja

 Kleuren zwart

Land van herkomst : China

TL640810 

PVGC / AVP: 64,99€
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Sla al uw voorkeursinstellingen op

Hou de knop gedurende 2 seconden ingedrukt om uw
voorkeursinstellingen in te voeren en op te slaan

*Een gleuf vergeleken met 2 gleuven, op hetzelfde bruiningsniveau. Bedrijfsinterne
keuring, 2020.

LOGISTIEKE DATA - CMMF 7211004310

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3045387243104
EAN UC : 3045387243104

2 8 4 32
C20 : 1 400
C40 : 3 000
HQ4 : 3 300

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
401 x 177 x 187 (mm) 441 x 188 x 207 (MM) 459 x 394 x 233 (MM)

1 200 x 800 x 1 066
(MM)

gewicht 1845 2,915 (KG) 5,83 (KG) 114,28 (KG)

PRODUCTFOTO'S



Voortaan kunt u dat ene sneetje brood op
energie-efficiëntere wijze toasten door eenvoudigweg
gebruik te maken van de ECO-functie  waarover deze
Subito Select broodrooster met 2 lange gleuven
beschikt.

Eco-functie 
Met de ECO-functie wordt slechts één binnenwand van
de broodrooster verwarmd, waardoor het
energieverbruik met 37% verminderd wordt.

De Subito Select broodrooster met 2 lange gleuven voor lange
sneden: voor een plezierig ontbijt! Met de ECO-functie wordt
s l e c h t s  é é n  b i n n e n w a n d  v a n  d e
broodrooster verwarmd, waardoor het energieverbruik met   37%
verminderd wordt. Herontdek het plezier van een goed ontbijt met
de Subito Select toaster ! Dankzij de drie verlichte knoppen (met
functies: annuleren, ontdooien en heropwarmen) bereidt u met alle
gemak telkens weer die knapperige, perfect geroosterde toast voor
bij het ontbijt.

Aangepast roosteren

7 bruiningsniveaus om tot de gewenste
bruiningskwaliteit te komen

Hoog liftsysteem

Opdat ook de kleinere en dunnere toastjes makkelijk
verwijderd kunnen worden

2 verlichte instellingen

Ontdooi-en heropwarmfunctie

Stop/uitwerpen functie

Onderbreekt onmiddellijk de roostercyclus

Slechts één binnenwand van de toaster wordt opgewarmd. Zo bekomt u niet alleen
perfect krokante toast, maar ook een mindering van wel 37% in energieverbruik.*
 

SUBITO Select LS342
LS342D10

technische gegevens

 High-lift Ja

 Stop Ja

 Ontdooien Ja

 Opwarmen Ja

 Uitneembare kruimellade Ja

 Kleuren [INOX]

Land van herkomst : China

LS342D10 

PVGC / AVP: 49,99€

Cashback: Action / Actie 1+1 
03/05/21 - 09/05/21
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LOGISTIEKE DATA - CMMF 7211004309

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3045387243098
EAN UC : 3045387243098

2 8 4 32
C20 : 1 380
C40 : 3 000
HQ4 : 3 300

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
399 x 165 x 189 (mm) 452 x 180 x 204 (MM) 470 x 379 x 230 (MM)

1 200 x 800 x 1 054
(MM)

gewicht 1,84 2,675 (KG) 5,35 (KG) 85,6 (KG)

PRODUCTFOTO'S



Effortless fresh daily juices!

Quick and easy results
The perfect everyday juicer, thanks to a wide opening to
insert large chunks or whole pieces of fruit, for quick
and easy juices bursting with flavor.

The Moulinex Frutelia + juicer provides perfect results for all your
favorite juices, for the easiest way to enjoy healthy, delicious fresh
juices every day. A wide opening lets you insert large chunks or
entire pieces of fruit with total ease, while 400W of power comes
together with 2-speed control and a pulse function for flawless
cutting, crushing and mixing. All this with elegant inox finishes to
fit perfectly your kitchen style. 

Compact design for maximum convenience

Designed for easy storage, the compact design takes
up less countertop space and makes everyday use a
breeze.

Easy to clean

Dishwasher-safe removable parts make clean-up
effortless.

High performance and easy controls

400W of power comes together with two speed controls
and a pulse function for exceptional cutting, crushing
and mixing of any ingredient.

Convenient features

The 950 ml pulp collector provides the perfect capacity
for any occasion, ideal for both everyday use and when
entertaining guests.

Safe use and transport

A stable design comes together with anti-grip feet for
perfect countertop use with no risk of slipping or falling,
while two ergonomic easy-lock handles provide
effortless transport.

FRUTELIA+ METAL JU420
JUICER MOULINEX FRUTELIA+ 400W METAL

JU420D10

Technical Characteristics

 Body material Stainless Steel

 Filter material Stainless steel

 Number of filter 1

 Feed tube diameter 60 mm

 Locking system 2 side handles

 Anti-drip spout YES

 External pulp container YES

 Direct serve YES

 Speed settings 2 + pulse

 Dishwasher safe - details Removable parts only

 Dishwasher safe YES

 Power 400 W

 Colours Stainless Steel

 Pulp container capacity 0.95 L

Country of origin : China
IN

IT
JU420D10 

PVGC / AVP: 59,99€ 

Cashback: Action / Actie 1+1 
03/05/21 - 09/05/21



Customer service :
2021-02-05

PackagingPackaging

Other Product picture(s)

PackagingPackaging

Other Product picture(s)

No splashes

Keep a clean countertop thanks to the drip-stop
system.

Repairable Product - 10 years

Designed for easy repair
Low cost and fast delivery of spare parts for 10Y
and more
6500 repair centers worldwide

LOGISTICS DATA - CMMF : 8010000557

 EAN CODE PCS / PARCEL PCS / LAYER LAYER / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 3016661154942
EAN UC :

2 10 3 30
C20 : 1 200
C40 : 2 480
HQ4 : 3 020

UNPACKED PRODUCT PACKED PRODUCT STANDARD PARCEL PALLET

DIMENSIONS (D x W x H) 26 x 16.5 x 30 (cm) 290 x 202 x 330 (MM) 420 x 305 x 350 (MM)
1 200 x 800 x 1 060

(MM)
WEIGHT 2.2 (KG) 3,05 (KG) 6,1 (KG) 91,5 (KG)

PRODUCT PHOTOS IN
IT



Het eenvoudig fijnhakken, malen en mixen van
ingrediënten!

Moulinette Essential: Voor een eenvoudig mixen van
allerlei soorten ingrediënten
3-in-1 hakmachine voor het fijnhakken, malen en
mixen van ingrediënten met een enkele handeling

Zij het fijnhakken, malen of mixen, dankzij de 4 scherpe messen
pakt deze Moulinette Essential hakmolen allerlei soorten
ingrediënten moeiteloos aan. Het eenvoudige druksysteem zorgt
voor makkelijke en snelle resultaten. Deze mini hakmolen vertoont
een gladder oppervlak en is door de vele afneembare onderdelen
snel schoon te maken en makkelijk op te bergen.

Eenvoudig druksysteem

Makkelijk in gebruik dankzij een eenvoudig
druksysteem

4 roestvrijstalen messen

Voor een moeiteloos fijnhakken, malen en mixen van
ingrediënten.

Kom met ruime inhoud

De kom kent een bruikbare inhoud van 400 ml

Vaatswasserbestendig

De afneembare onderdelen zijn vaatwasserbestendig

Veilig in gebruik

Dubbel zo veilig vergrendelsysteem van het deksel.

MOULINETTE ESSENTIAL DJ520110
MOULINETTE ESSENTIAL

DJ520110

technische gegevens

 Vermogen [300 W]

 Snelheden [1]

 Aantal messen 4

 Inhoud van de kom [0,400 L]

 Materiaal van de kom Kunststof

 Kleuren Wit

Land van herkomst : China

DJ520110 

PVGC / AVP: 32,99€ 

Cashback:  Action / Actie 1+1 
03/05/21 - 09/05/21



Klantenservice :
2021-02-04

[product.pos.in.pack][product.pos.in.pack]

verpakkingverpakking

Receptenfoto'sReceptenfoto's

Andere productfoto's

[product.pos.in.pack][product.pos.in.pack]

verpakkingverpakking

Receptenfoto'sReceptenfoto's

Andere productfoto's

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen
gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd

LOGISTIEKE DATA - CMMF 8010001005

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3016661163791
EAN UC :

6 54 4 216
C20 : 5 586
C40 : 11 760
HQ4 : 13 932

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
117 x 117 x 233 (mm) 124 x 122 x 265 (MM) 384 x 264 x 282 (MM)

1 200 x 800 x 1 280
(MM)

gewicht 1,02 1,383 (KG) 8,3 (KG) 298,8 (KG)

PRODUCTFOTO'S



HM462110 

PVGC / AVP: 54,99€ 

Cashback: Action / Actie 1+1 
03/05/21 - 09/05/21





YY4632FB 

PVGC / AVP: 449,99€ 

Cashback: Action / Actie 1+1 
03/05/21 - 09/05/21





CE859800 

PVGC / AVP: 339,99€ 

Cashback:  Action / Actie 1+1 
03/05/21 - 09/05/21







OX286810 

PVGC / AVP: 279,99€ 

Cashback:  Action / Actie 1+1 
03/05/21 - 09/05/21





VC204800 

PVGC / AVP: 49,99€





FW501815 

PVGC / AVP: 189,99€





Voor geroosterde snacks met ál uw favoriete
ingrediënten!

Lekker hartige tosti's
Geniet van overheerlijke gastronomische tosti's
belegd met al uw favoriete ingrediënten, dankzij
de royaal grote platen die breder en dieper zijn
dan de klassieke tosti ijzers.

Met het Tefal Snack XL  kunt u in uw eigen keuken zelftosti ijzer
gastronomische, genereus gevulde geroosterde snacks bereiden!
Dankzij de extra diepe, extra grote platen kunt u genieten van
hartige tosti's, rijkelijk belegd met al uw favoriete ingrediënten. De
platen kunnen bovendien ook in een handomdraai verwisseld
worden met de meegeleverde  platen, voor extra dikkewafelijzer
wafels met overheerlijke toppings.

Alle formaten brood

Ideaal voor alle soorten en formaten brood, voor
gevarieerde en overheerlijke resultaten.

Uitneembare platen

De meegeleverde en uitneembare tosti- en
wafelplaten zijn diep genoeg om rijkelijk belegde
tosti's of lekker dikke wafels te maken.

Vaatwasserbestendig

Vaatwasserbestendige platen voor een snelle, eenvoudige
reiniging.

Krachtig

850 W aan vermogen voor uitstekende resultaten.

Verticale opberging

Berg de Snack XL voor en na gebruik verticaal op
en bespaar zo ruimte, voor nog meer
gebruiksgemak.

Tefal Snack XL
SW701110

technische gegevens

 Type stekker EUR

 Anti-aanbaklaag Ja

 Afmetingen van de platen [26,8 x 13,7 cm]

 Uitneembare platen Ja

 Aan/uit-schakelaar Ja

 Vaatwasmachinebestendig Ja

 Vaatwasmachinebestendig -
details

borden

 Kleuren WIT + INOX

Land van herkomst : China

SW701110 

PVGC / AVP: 74,99€



Klantenservice :
2021-02-04

verpakkingverpakking

Receptenfoto'sReceptenfoto's

Recept boekomslagRecept boekomslag

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

LOGISTIEKE DATA - CMMF 1510001892

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3045380018921
EAN UC :

3 12 3 36
C20 : 1 440
C40 : 2 982
HQ4 : 3 498

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
276 x 238 x 98 (mm) 324 x 160 x 330 (MM) 490 x 340 x 350 (MM)

1 200 x 800 x 1 280
(MM)

gewicht 3,4 4 (KG) 12 (KG) 144 (KG)

PRODUCTFOTO'S



Eenzelfde bakoppervlak om vlees perfect te braden én
delicatere ingrediënten voortreffelijk te bereiden.

'Power boost'-zone voor perfect gebraden resultaten
Ultieme prestaties met een simpele druk op de knop: de
'power boost'-zone staat in voor een moeiteloos braden,
terwijl u tegelijkertijd de ietwat delicatere ingrediënten
zoals groenten of broodjes kunt grillen.

Met de Plancha Booster van Tefal bekomt u ongeëvenaarde
grillresultaten. Het is voorzien van een speciale 'power boost'-zone
met een vermogen van 2200 W om op doelgerichte en krachtige
wijze stukken vlees te braden. Met deze plancha kunt tijdens de
bereiding van de ietwat delicatere ingrediënten zoals groenten,
voortaan ook grote stukken vlees braden. De plancha beschikt
over een hogere evenals lagere temperatuurzone op hetzelfde
bakoppervlak. Dankzij het ruime kookoppervlak is deze plancha
geschikt voor de bereiding van porties voor 6 tot 8 gasten. De
eenvoudig te reinigen, bestendige antiaanbaklaag Resist + staat in
voor een optimaal gebruiksgemak.

Bestendige antiaanbaklaag Resist+ met Thermo-Spot®
technologie

Ervaar het plezier van koken dankzij de Thermo-Spot®
technologie en geniet van het ultieme gebruiksgemak
van de Resist+ antiaanbaklaag: moeiteloos schoon te maken en
erg duurzaam.

Extra groot kookoppervlak

Het ruime kookoppervlak is perfect voor het
bereiden van heerlijke maaltijden voor maximaal 6
tot 8 personen - ideaal om dagelijks te gebruiken
en mooie herinneringen met familie en vrienden te creëren.

Gelijkmatige warmteverdeling

Ontworpen voor zowel kookliefhebbers als
beginners. Het doordachte ontwerp van dit
kookoppervlak staat in voor een gelijkmatige
warmteverdeling en garandeert keer op keer perfecte resultaten.

TEFAL PLANCHA BOOSTER CB642800
PLANCHA BOOSTER

CB642800

technische gegevens

 Vermogen 2200 W

 Grillplaten PLANCHA

 Anti-aanbakplaten Ja

 Kleuren Zwart

 Afmetingen
bereidingsoppervlak

50x26 cm cm

 Bakoppervlak 1300 cm²

 Afneembare elektrische
weerstand

Ja

 Uitneembaar
vetopvangbakje

Ja

 Vaatwasmachinebestendig Ja

 Vaatwasmachinebestendig -
details

Zonder probe (2-polig)

 Aan/uit-schakelaar Ja

 Regelbare thermostaat Ja

 Lengte netsnoer [1.2 m]

Land van herkomst : China

CB642800 

PVGC / AVP: 79,99€



Klantenservice :
2021-02-04

[product.pos.in.pack][product.pos.in.pack]

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

[product.pos.in.pack][product.pos.in.pack]

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)
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Regelbare thermostaat

De verstelbare multi-standen thermostaat biedt 5
kookstanden voor alle soorten etenswaren, van dikke
stukken vlees en vis tot eieren, groenten en zelfs fruit.

Makkelijk schoon te maken

De plaat met antiaanbaklaag is moeiteloos te reinigen.
De plancha is bovendien vaatwasserbestendig
(uitgezonderd de elektrische basis van de grillplaat)
voor een ongeëvenaard gebruiksgemak.

LOGISTIEKE DATA - CMMF 7211004282

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3168437242824
EAN UC : 3168437242824

2 6 3 18
C20 : 744
C40 : 1 500
HQ4 : 1 750

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
550 x 287 x 72 (mm) 641 x 152 x 347 (MM) 658 x 321 x 380 (MM)

1 200 x 800 x 1 247
(MM)

gewicht 3,9 5,05 (KG) 10,1 (KG) 111,9 (KG)

PRODUCTFOTO'S



YY4590FB 

PVGC / AVP: 299,99€ 

Cashback: 50€
28/04/21 - 30/06/21





K2569004 

PVGC / AVP: 21,99€





In één eenvoudige ruk veilig raspen en snijden

Moeiteloos snijden en raspen
Kies en bevestig het snijvlak. Voeg hierna het ingrediënt
toe. Vervolgens trekt u aan de hendel. Eén, twee, drie
keer... voor een perfect resultaat!

In één ruk perfect gesneden en geraspte wortels, aardappels,
komkommers, courgettes en nog zoveel meer! Met de 5-Second sn

van Tefal kunt u zelfs alle harde ingrediënten snel enijmachine 
efficiënt snijden en raspen, en dit met slechts één eenvoudige ruk.
De ideale snijmachine en rasp voor een breed scala aan
bereidingen, gaande van heerlijke groententians, slaatjes en
gratins tot kleine tussendoortjes, snelle hapjes en zelfs
courgettecake met pure chocolade of worteltaart.

Stevig ontwerp

Omvat een zeer bestendig systeem dat snel en
moeiteloos snijden en raspen garandeert. Dankzij de
ultra-resistente roestvrijstalen snijvlakken kunt u zelfs
de allerhardste ingrediënten aan, zoals het snijden en raspen van
o.a. wortels en aardappels. Het ultra-resistente koord is gemaakt
om lang mee te gaan.

Multifunctioneel gebruik

Ideaal voor een breed scala aan voedselbereidingen,
gaande van heerlijke groententians, slaatjes en gratins
tot kleine tussendoortjes, snelle hapjes en zelfs
courgettecake met pure chocolade.

Veilig ontwerp

Het deksel is voorzien van een veilig vergrendsysteem
en blijft stevig vastzitten aan de kom, terwijl een
anti-slipsysteem ervoor zorgt dat de snijmachine niet
van uw aanrecht glijdt. Het ontwerp omvat een hoge vulopening en
hendel met trekkoord opdat uw handen nooit in contact hoeven te
komen met het snijvlak.

2 jaar garantie

Vanwege het duurzame mechanisme komt de 5-Second
snijmachine met een garantie van twee jaar.

5-SECOND SNIJMACHINE K1659004
K1659004

Land van herkomst : China

K1659004 

PVGC / AVP: 34,99€



Klantenservice :
2021-02-04

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

Milieuvriendelijk

Aangezien er geen stroom nodig is, is elke ruk een
mooi gebaar voor het milieu!

Eenvoudig te reinigen

De kom en de snijvlakken zijn vaatwasserbestendig en
kunnen moeiteloos worden schoongemaakt. Het
volstaat om even met de spons over het deksel te gaan
om deze opnieuw schoon te krijgen.

LOGISTIEKE DATA - CMMF 2100118212

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3168430311176
EAN UC : 3168430311176

6 48 3 144
C20 : 4 296
C40 : 8 898
HQ4 : 10 080

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
193 x 187 x 160 193 x 187 x 160 (MM) 575 x 200 x 340 (MM)

1 200 x 800 x 1 164
(MM)

gewicht 0.76 1,067 (KG) 6,4 (KG) 153,6 (KG)

PRODUCTFOTO'S



K1644104 

PVGC / AVP: 17,99€




