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At the heart of your home

POWERBANKI

Moc jest z Tobą!

Dysk SSD Ace A55

Z powerbankiem Fresh ‘n Rebel nie musisz się martwić
rozładowaną baterią. Różne wielkości powerbanków
pozwolą wybrać model który pasuje do Ciebie.
Model 3000 mAh doładuje telefon na wieczornej
randce a pojemność 12000 mAh wystarczy na cały
dzień miejskich eskapad dla Ciebie i przyjaciół.
Aby nigdy nie zabrakło energii na świetne selfie.
Dalekie podróże to również żaden problem, power-

Wydajny sprzęt odporny na wstrząsy i wodę
Kompaktowe dyski twarde zamknięte w wytrzymałej obudowie gwarantującej odporność na wstrząsy oraz działanie wody.
Dostępne pojemności: 1, 2, 3, 4 i 5 TB
Szybki transfer dzięki USB 3.1/3.0
Obudowa odporna na zadrapania

Przenośny dysk SSD
Bolt B75 Pro

Powerbank Share C20QC

Nowoczesny przenośny dysk SSD dla profesjonalistów
Wysoka wydajność w każdym miejscu. Idealny produkt dla tych, którzy muszą pracować w drodze.
Dostępne pojemności: 256, 512 GB
oraz 1 i 2 TB
Prędkości odczytu i zapisu danych:
odpowiednio maksymalnie 520MB/s
i 420 MB/s
interfejs USB 3.2
Gen 2 Typu C

Więcej niż zwykły powerbank
Powerbank Share C20QC został zaprojektowany tak, aby można było go udostępniać. Dzięki bardzo dużej pojemności i wielu wyjściom działa jak potężne przenośne źródło zasilania. Quick Charge 3.0 oraz USB Power Delivery zapewniają wydajne ładowanie z prędkością znacznie powyżej standardu. Za pomocą jednego źródła zasilania mieszczącego się z łatwością w torbie lub kieszeni można ładować do
3 urządzeń jednocześnie.
Pojemność: 20 000 mAh
Dostępne kolory: biały,
czarny
Zabezpieczenie przed
zbyt wysokim napięciem, zbyt niskim napięciem, przeciążeniem prądowym oraz zwarciem

Pendrive Ultima U03

Dysk SSD PCIe Gen3x4 P34A80

banki można zabrać ze sobą w podróż lotniczą!

ROCKBOX BOLD X

SELFIE STICK

Gotowy na wszystko!

Wolność bez kabli!

Wyjazd na snowboard, impreza

Nowy, ulepszony Wireless Selfie

na stoku lub na basenie, głośnik

Stick #2 pozwala robić jeszcze

Fresh ‘n Rebel Bold jest gotowy

lepsze zdjęcia selfie. Teraz jest

na każdą sytuację. Głośnik jest

jeszcze bardziej kompaktowy

wodoodporny, można łączyć go

i wytrzymały i mieści się w każdej

w pary gdy chcemy imprezować

torbie, więc można wziąć go na

jeszcze głośniej a czas pracy

weekendowe wypady, wakacje,

to 10 godzin. Dopasuj go do

imprezy i inne wydarzenia.

Dysk HDD Armor A60

Przyspiesz swój komputer niskim kosztem
Wydajne dyski SSD z pamięciami 3D NAND TLC oferujące dużą pojemność w przystępnej cenie. Są kompatybilne ze złączem SATA i idealnie nadają się zarówno do
przyspieszenia starszych komputerów jak i budowy nowych zestawów.
Dostępne pojemności: 128, 256, 512 GB i 1 TB
Pełna pojemność do wykorzystania dla użytkownika
Wydajny bufor dzięki ultraszybkiej pamięci SLC
Zapis sekwencyjny do
530 MB/s
Odczyt sekwencyjny
do 560 MB/s

Elegancki design, wygoda i funkcjonalność
Kompaktowy pendrive ze stylowym wzornictwem i chowanym wtykiem USB. Delikatna konstrukcja: prosta, ale klasyczna. Dostępny w dwóch kolorach i pojemności do 64 GB.
Dostępne pojemności: 8, 16, 32 i 64 GB
Dostępne kolory: czarny, biały
Stylowa obudowa, bezpiecznie i wygodnie chowane złącze USB

Wysoka wydajność w kompaktowym wydaniu
Dysk SSD P34A80 pozwala cieszyć się zupełnie nowym poziomem wydajności i szybkości transferu danych. Dzięki zastosowaniu super szybkiego interfejsu PCIe Gen 3x4
dysk osiąga niewiarygodne prędkości odczytu do 3400MB/s i zapisu do 3000MB/s.
Standard M.2 2280 zapewnia doskonałe dopasowanie do notebooków oraz komputerów stacjonarnych
Dostępne pojemności: 256, 512 GB oraz 1 i 2TB

swojego stylu i wybierz jeden
z sześciu atrakcyjnych kolorów.

www.infoprodukt.pl
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Power bank
LCD 7800 mAh

Niewielki power bank naładowany energią i funkcjami
Szybkie ładowanie większości urządzeń USB przez wyjście 2,4A
Niebieski wyświetlacz LCD pokazuje procentowy postęp ładowania
i stan rozładowania
Wbudowana latarka LED
Idealny dla osób w podróży: ładuje 2 urządzenia jednocześnie

Power bank
Slim 18000 mAh

SPERSONALIZUJ SWOJE RADIO
AC-8201A YELLOWSTONE

Idealny dla fanów dobrego wzornictwa i większych pojemności
Port wyjścia USB Typ C 5V/3.0A do szybkiego ładowania oraz USB
5V/2.4A do ładowania tabletów lub innych dużych urządzeń
4 niebieskie diody LED informują o postępie ładowania i stanie rozładowania
Elegancka, płaska obudowa z aluminium
Idealny dla osób w podróży: ładuje 2 urządzenia jednocześnie

Nawiguj, odtwarzaj, rezerwuj – wykonuj wszystko komfortowo, nawet podczas
jazdy samochodem.
2-DIN-owa obudowa
Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 7 cali
Rozdzielczość ekranu: 1024 × 600 pikseli
System Android 7.1
Wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth
Kolorowe podświetlenie przycisków
Funkcja zestawu głośnomówiącego
Funkcja MirrorLink
Czytnik kart micro SD, wejścia USB i Aux
W zestawie pilot sterowania i mikrofon zewnętrzny
Moc: 4 × 60 W

MULTIMEDIALNY PARTNER
W PODRÓŻY
AC-8202A CANADIAN
Latarka czołowa
Outdoor Sports H30

Latarka warsztatowa
Work Flex Telescope light

2 wysokowydajne diody 1 W Cree i 1 czerwona dioda LED do stoso-

Wstrząsoodporna (test upadku z 2 m), bryzgoszczelna i odporna na

Wiele trybów świecenia: punktowe, rozproszone, czerwona dioda

2 tryby świecenia: światło obszarowe i punktowe
Wyposażona w diodę COB LED dla idealnego oświetlenia otoczenia
Część teleskopowa kryje światło obszarowe
Wiele możliwości mocowania dzięki magnesowi i regulowanemu ha-

Niezwykle lekka latarka czołowa o sportowym wyglądzie
wania w nocy

LED, stroboskop

Regulowana główka latarki (60°) dla optymalnego świecenia
Wodoodporna (IPX4)
Regulowany pasek na głowę

Idealna dla każdego majserkowicza
kurz (IP54)

kowi by umożliwić pracę z wolnymi rękami

Multimedialne radio samochodowe z wysuwanym ekranem, które spełni oczekiwania
nawet najbardziej wymagających użytkowników.
1-DIN-owa obudowa
Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 7 cali
Rozdzielczość ekranu: 800 × 480 pikseli
System Android 7.1
Wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth
Kolorowe podświetlenie przycisków
Funkcja zestawu głośnomówiącego
Czytnik kart micro SD, wejście USB
Wejście Aux na froncie i gniazda AV na tylnym panelu
W zestawie pilot zdalnego sterowania i mikrofon
zewnętrzny
Moc: 4 × 60 W

Radio Idealne w PODRÓŻy
AC-7201C KANSAS

Lampka nocna
Secret Life of Pets Night Light

Urocza lampka dla najmłodszych – by wspólnie marzyć, uczyć się i odkrywać
Dziecięca lampka nocna w kształcie Maxa z „Sekretnego życia zwierzaków domowych 2”
Tworzy ciepłą i przytulną atmosferę
Automatyczne wyłączanie po 30 minutach (w trybie 100%) lub 60 minutach (w trybie energooszczędnym)
Spełnia wymogi europejskich przepisów dot. bezpieczeństwa zabawek
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Zaawansowane radio samochodowe w rozmiarze 2-DIN z nawigacją GPS. Może
współpracować z kamerą cofania (sprzedawaną osobno), co zapewni Ci komfort
podczas parkowania.
2-DIN-owa obudowa
Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 7 cali
Rozdzielczość ekranu: 1024 × 600 pikseli
Wbudowany moduł Bluetooth i wejście audio Aux
Wyjście na subwoofer
Funkcja MirrorLink
Funkcja zestawu głośnomówiącego
Wejście na kamerę cofania
W zestawie pilot zdalnego sterowania do umieszczenia
na kierownicy oraz mikrofon zewnętrzny
Moc: 4 × 60 W

Lampka nocna
Secret Life of Pets Plush
Night Light

Niezawodna i godna zaufania lampka-przytulanka, która towarzyszy dziecku przez całą noc
Przytulna, pluszowa lampka nocna w kształcie Bridget z „Sekretnego
życia zwierzaków domowych 2”
Przycisk włącz/wyłącz na lewej, przedniej łapce
Futerkowe serduszko na brzuszku emituje uspokajający, ciepły i różowy blask, pomagając dzieciom w zasypianiu
Automatyczne wyłączanie po 30 minutach
Spełnia wymogi europejskich przepisów dot. bezpieczeństwa zabawek

dodatek reklamowy

INNOWACJA W ZASIĘGU RĘKI
AC-5201G BOSTON

Multimedialna stacja samochodowa z wysuwanym ekranem i modułem GPS, która
uprzyjemni Ci podróżowanie.
1-DIN-owa obudowa
Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 7 cali
Rozdzielczość ekranu: 800 × 480 pikseli
System Android 7.1
Wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth
Funkcja zestawu głośnomówiącego
Czytnik kart micro SD, wejście USB i audio Aux
Funkcja MirrorLink
Wejście na kamerę cofania
W zestawie pilot zdalnego sterowania i mikrofon
zewnętrzny
Moc: 4 × 60 W

www.infoprodukt.pl
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BEZPRZEWODOWA WOLNOŚĆ
PW 600
Bezprzewodowy głośnik idealny do
małych i średnich pomieszczeń. Zapewnia dźwięk stereo z jednego głośnika lub jeszcze lepszą scenę stereofoniczną przy wykorzystaniu dwóch
głośników sparowanych ze sobą! Nielimitowana muzyka w Twoim domu!

NOWE POJĘCIE ROZRYWKI
PW 800

SOUNDBAR Z BEZPRZEWODOWYM
SUBWOOFEREM TVB2 (V2)

Model TVB2 (V2) to wyjątkowy design i jeszcze lepszy dźwięk. Już jego pierwsza
wersja była chwalona zarówno przez pisma specjalistyczne, jak i użytkowników.
Soundbar poprawi dźwięk odtwarzany z Twojego telewizora. Dzięki rozwiązaniom
technicznym zastosowanym w głośnikach zapewni fantastyczne brzmienie także
podczas odtwarzania muzyki.
Przetworniki: 2 × 57 mm BMR (Balanced Mode Radiator), 1 × 165 mm głośnik niskotonowy
Połączenia: 3 × HDMI 2.0 (wyjścia), 1 ×
HDMI (wyjście) z ARC, optyczne TOSLink, analogowe 3,5 mm, Bluetooth, NFC

Yoyo to seria głośników Bluetooth zaprojektowanych z precyzją, pasją i zamiłowaniem do wyjątkowej jakości brzmienia, co charakteryzuje tylko najlepszych producentów w branży audio. Yoyo S to najmniejszy model ze wspomnianej serii. Producent zadbał jednak, aby pomimo kompaktowych wymiarów umieścić w urządzeniu
komponenty wysokiej jakości.
System głośników: dwa przetworniki szerokopasmowe, subwoofer
oraz pasywny radiator basowy
Łączność: Bluetooth,
NFC, 1 × jack 3,5 mm,
1 × USB (do ładowania)
Funkcjonalność: sterowanie gestami, zestaw
głośnomówiący

CZYSTE WZMOCNIENIE W KLASIE A/B
HTA-700B (15)

KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
MONITOR 50

ZESTAW STEREOFONICZNY
CXA60 + CXC + BRONZE 6

RADIOODBIORNIK R1

SYSTEM MUZYCZNY
WYSOKIEJ KLASYR5

Seria bezprzewodowa marki Paradigm pozwoli Ci na streaming muzyki przez WiQR CODE
-Fi dzięki DTS Play-Fi – technice,
która wspiera wiele formatów plików wysokiej jaWygenerowano na www.qr-online.pl
kości i rozdzielczości i jest kontrolowana bezpośrednio z urządzenia mobilnego!

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

IDEALNE DOPEŁNIENIE
TWOJEGO SYSTEMU
TSW-120 V.2

Subwoofer TSW-120 v.2 dostarcza bardzo mocnego, głębokiego basu z oszałamiaQR CODE
jącą definicją, lokalizacją i dynamiką, które dotąd nigdy nie były dostępne
w tym
poziomie cenowym! Sprawdź wszystkie możliwości jakie oferuje!

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Teraz dowolne źródło cyfrowe lub analogowe może przekształcić się w najwyższej jakości system audio. Hybrydowy zintegrowany wzmacniacz o mocy 2 × 33 W z wbudowanym przetwornikiem C/A pozwoli Ci zmienić cyfrową bibliotekę plików audio
w ekscytujące muzyczne doświadczenie!

Kompaktowe kolumny Monitor 50 zostały zaprojektowane do pracy tam, gdzie nie ma
wiele miejsca rozstawienie dużych głośników. Mimo małych rozmiarów potrafią zagrać
potężnym dźwiękiem. Ich pomarańczowe membrany świetnie prezentują się w każdym
pomieszczeniu. Nowoczesne i stylowe obudowy są doskonałym uzupełnieniem 5,5-calowych przetworników MMPII i czarnych głośników wysokotonowych C-CAM o średnicy
25 mm. Umieszczając głośniki wysokotonowe w górnym rogu frontowej ścianki, inżynierowie
Monitor Audio byli w stanie zmniejszyć rozmiary obudowy i nadać jej wyjątkowy wygląd.
2-drożna konstrukcja
Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 30 kHz
Moc: 70 W RMS

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

BUDŻETOWE
ROZWIĄZANIA
KODA EX-569F

Model ten czerpie inspirację z linii EX, cenionej i popularnej na początku lat 90-tych, jednocześnie w pełni wykorzystuje najnowsze
rozwiązania technicze stosowane w budowaniu głośników. Klasyczna konstrukcja w przystępnej cenie!

Z NUTKĄ NOSTALGII
KODA K-2000B MKII

Konstrukcja kolumny oparta jest na pierwowzorze K-2000B, niezwykle popularnego
wśród audiofilów i znanego z możliwości łatwych upgrade’ów. Obecna wersja podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej i czyni model K-2000B mkII jedną z najlepszych kolumn na rynku w tym przedziale cenowym!

since 1992

since 1992
QR CODE

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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Wygenerowano na www.qr-online.pl
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Kompaktowy radioodbiornik R1 marki Ruark Audio, to w praktyce już trzecia generacja tego typu urządzeń brytyjskiego producenta. Urządzenie wyposażone jest
w tunery: analogowy (FM z systemem RDS) oraz cyfrowy DAB/DAB+. Ma też ekran
OLED o dużym kontraście.
panel sterowania RotoDial
3,5-calowy przetwornik szerokopasmowy
Wbudowany moduł Bluetooth 3.0
Wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm
Wejście liniowe audio jack 3,5 mm
Funkcja podwójnego alarmu,
drzemki (Snooze) i automatycznego wyłączania (Sleep)
Kompatybilność z dodatkami
CarryPack oraz BackPack II
Moc: 9 W

www.infoprodukt.pl

GŁOŚNIK
BLUETOOTH YOYO S

W skład systemu stereo wchodzą: wzmacniacz Cambridge Audio CXA60 zapewniający precyzję mocy oraz łączność analogową i cyfrową z wieloma urządzeniami
zewnętrznymi, transport CD Cambridge Audio CXC do odtwarzania płyt kompaktowych oraz para kolumn podłogowych Monitor Audio Bronze 6.
Moc wzmacniacza: 60 W RMS (8 Ω) na kanał
Połączenia we wzmacniaczu: 4 wejścia RCA, wejście
jack 3,5 mm, wejścia cyfrowe optyczne i koaksjalne
Obsługa standardu Bluetooth przez opcjonalny moduł BT100
Połączenia w transporcie CD: wyjścia cyfrowe koaksjalne i optyczne
2,5-drożne kolumny z przetwornikami C-CAM
Impedancja nominalna kolumn: 8 Ω

Model R5 to funkcjonalny systemem typu „all-in-one”, który przypadnie do gustu zarówno miłośnikom dobrego brzmienia, jak i designu. Dzięki swojemu wzornictwu
wzbogaci każde wnętrze i zapewni muzyczną rozrywkę.
Kompleksowa transmisja strumieniowa przez Wi-Fi z obsługą aplikacji Spotify, Tidal, Deezer i Amazon Music
Wbudowany odtwarzacz CD
Obsługa standardu Bluetooth z aptX HD
Wbudowane tunery radiowe DAB/FM oraz radio internetowe
Złącze USB do odtwarzania/ładowania baterii urządzeń mobilnych
Pomocnicze wejścia cyfrowe i analogowe, w tym wejście gramofonowe
Wzmacniacze klasy A/B o mocy nominalnej 80 W
Kompatybilność z aplikacją mobilną Ruark Link
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Telewizor EC780

A może telewizor z wbudowanym soundbarem Onkyo?
Wraz z kinowymi systemami Dolby Vision i Dolby Atmos możesz
stworzyć kino w domowym salonie
Wbudowany soundbar Onkyo spotęguje doznania dźwiękowe
4K HDR PRO zapewnia niesamowitą jakość obrazu
Napędzany przez Android TV z ponad 3000 aplikacji

Telewizor EP640

W Nowym Roku bądź zawsze na czasie dzięki Android TV!
Android TV, czyli ponad 3000 aplikacji
Automatyczna aktualizacja Androida na kolejne 2 lata
Nasycone kolory dzięki obrazowi 4K Ultra HD
Bardzo przystępny cenowo!!!

Telewizor EP680

Zaskocz najbliższych wartościowym prezentem!
Wysoka jakość obrazu 4K HDR PRO oraz Dolby Vision
Mocny dźwięk dzięki Dolby Atmos
Android TV z dostępem do ponad 3000 aplikacji z wbudowanym
Asystentem Google

Telewizor
EP660 + soundbar TS5000
BOGATY MIKOŁAJ, czyli Święta na wypasie

Najnowszy telewizor TCL napędzany Androidem
Doskonała jakość obrazu 4K HDR
Metalowe wykończenie i najnowszy design
Dźwięk dodatkowo wzmocniony soundbarem z Dolby Digital

Telewizja internetowa z dekoderem
EVOBOX STREAM
Usługa telewizji internetowej
umożliwia odbiór kanałów
telewizyjnych przez Internet
od dowolnego dostawcy.
Elastyczna oferta zapewnia możliwość włączania
pakietów i płacenia za te,
które się wybrało (9 pakietów do wyboru, możliwość
aktywacji na 30 dni)
Pełna oferta programowa
(ponad 100 kanałów tv) na
start 3 miesiące bez opłat
Dekoder EVOBOX STREAM
w opcji z umową lub bez
(prepaid)
Wbudowany moduł DVB-T z możliwością odbioru
kanałów w bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej
Wbudowany moduł Wi-Fi
Dostęp do setek materiałów na życzenie w serwisie
Cyfrowy Polsat GO
Biblioteka kultowych produkcji w serwisie HBO GO

TimeShift
- zatrzymywanie
i przewijanie wybranych
programów nawet
do 3 godzin po emisji

reStart
- odtwarzanie wybranych
programów
od początku

CatchUP
- możliwość oglądania
wybranych programów
do 7 dni wstecz
od ich emisji

Telewizja kablowa w technologii IPTV z dekoderem
EVOBOX IP

Soundbar TS7010

Dodaj filmom trochę brzmienia!
Przestrzenny dźwięk kinowy Dolby Digital
Bezprzewodowe strumieniowanie muzyki Bluetooth
w zestawie subwoofer

Pilot do
telewizora
RC802

„Zaśpiewaj Kolendę” – czyli przetestuj wybieranie głosowe już w te Święta
Inteligentna funkcja wybierania
głosowego wydawaj komendy
nie wstając z kanapy
Zsynchronizowany z Asystentem
Google
Odpocznij z Netflixem dzięki
dedykowanemu przyciskowi
Umożliwia odbiór kanałów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu
stacjonarnego, bez konieczności montażu anteny satelitarnej.
Usługa dostępna z abonamentem od 20 zł, bogaty wybór pakietów
Zapewnia dostęp na telewizorze do nawet 150 kanałów tv
Dostęp do serwisów Cyfrowy Polsat GO i HBO GO
Działa z internetem stacjonarnym Plusa, Netii i Orange
Nowoczesne, intuicyjne menu dekodera
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Zatrzymywanie i przewijanie wybranych programów nawet do 3 godzin po emisji

Odtwarzanie wybranych programów od początku
Możliwość oglądania wybranych programów do 7 dni wstecz od ich
emisji

Bardzo szybkie przełączanie kanałów
Wbudowany moduł Wi-Fi
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Canal+ DEKODER 4K
ULTRABOX+

Telewizor UHD 55UA3A
Modele serii UA3A o przekątnych ekranu:
43, 49, 55, 58 i 65 cali wyróżnia certyfikowany system Android TV w najnowszej wersji 9.0, który otwiera dostęp do
świata tysięcy aplikacji i gier. To pierwsze modele telewizorów Toshiba wyposażone w wyszukiwanie głosowe i wsparcie Asystenta Google, który odpowie nam
na pytania i ułatwi planowanie i wykonywanie codziennych zadań oraz zarządzanie domem. Dużym udogodnieniem
jest też wbudowany Chromecast, który
umożliwia wyświetlanie treści smartfona
na ekranie TV. Telewizory zapewniają doskonale wrażenia wizualne dzięki szczegółowemu odtwarzaniu detali, żywym
kolorom i wyraźniejszemu kontrastowi.
To wszystko zawdzięczają zastosowaniu
nowego procesora przetwarzania obrazu
i technologiom Tru Micro Dimming oraz
Tru Resolution.

Z jakością obrazu 4K i największym twardym dyskiem 1 terabajt, nagrywa nawet 3 programy jednocześnie.

4K – najwyższa jakość obrazu – 4-krotnie więcej detali niż w standardzie HD
HDR – realistyczny obraz o niezwykłej głębi i jasności kolorów
Dolby Audio – dźwięk przestrzenny, wrażenia jak w kinie
Wi-Fi – bezprzewodowe połączenie z Internetem
Dysk 1TB – możliwość nagrywania do 600 godzin ulubionych programów TV
PVR 3Xrec – jednoczesne oglądanie 1 i nagrywanie do 3 programów
Time Shift – możliwość zatrzymywania i przewijania oglądanego programu
Fast Zapping – błyskawiczne przełączanie kanałów

4K UHD HDR
True Picture Engine
Dolby Vision HDR
Głośniki marki Onkyo
Google Asystent
Google Play Store
Chromecast

Canal+ TELEWIZJA NA KARTĘ
DEKODER ITI 2849/2850

Pakiet składający się z dekodera i karty aktywacyjnej uprawniającej do oglądania kanałów telewizji satelitarnej. Jeden miesiąc na start gratis, ponad 130 kanałów (45 HD, w tym pełna oferta CANAL+). Po miesiącu, Ty decydujesz i wybierasz:
ofertę bez umowy i doładowania od 19,99 zł miesięcznie za ponad 50 kanałów lub
dedykowane oferty z umową od 29,99 zł miesięcznie. Dekoder HD na własność.

Canal+ MODUŁ CAM CI+
NAGRA

Telewizory z serii
ELITE UHD VA8900

Moduł współpracuje z usługami nc+ z umową oraz nc+ telewizja na kartę. Umożliwia odbiór programów udostępnianych w ramach oferty nc+, kodowanych w systemie dostępu warunkowego Nagra.
Moduł pracuje wyłącznie w systemie CI+ i jest obsługiwany jedynie przez urządzenia obsługujące ten standard tj. tunery satelitarne i telewizory z wbudowanym
slotem CI+.

Najbardziej zaawansowana technicznie linia telewizorów marki JVC, wyposażona w system Android TV 9.0. Zapewnia ona zarówno intuicyjny oraz spersonalizowany interfejs,
jak i szybkie, łatwe połączenie ze smartfonem. Dzięki funkcji Google Asystent wystarczy
skorzystać z funkcji głosowego wyszukiwania, aby znaleźć poszukiwany materiał wideo
w sieci. Obsługa HDR w trzech formatach: Dolby Vision, HDR10 i HLG to obraz jak w kinie.

Google Asystent
Google Play Store
Chromecast
Dźwięk DTS:X
Micro Dimming
Super Resolution

Telewizor UHD 43HK6150

W serii telewizorów Ultra HD HAK6150 o przekątnych 43, 50, 55, 58 i 65 cali zastosowano rozwiązania techniczne dla telewizorów z wyższej półki. Nowy procesor
obrazu wspiera technologie Super Resolution i Micro Dimming. Pierwsza zwiększa
ostrość obrazu z dowolnego źródła SD, HD, Full HD dzięki specjalnemu algorytmowi. Druga znacznie poprawia kontrast i odwzorowanie kolorów. Zastosowanie systemu Android TV 9.0 to rozrywka z dostępem do 4000 gier i aplikacji. Wyszukiwanie głosowe ułatwia przeszukiwanie Internetu.

Google Asystent
Google Play Store
Chromecast
Dźwięk DTS:X
Micro Dimming
Super Resolution
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Smartfon 3X (2019)

SŁUCHAWKI
OUTLIER AIR SPORTS

Alcatel 3X (2019) to dowód, że najnowszymi technologicznymi trendami można cieszyć się bez wydawania dużych kwot. Ten stylowy,
zamknięty w dwóch taflach hartowanego szkła, smartfon wyposażony został w panoramiczny ekran 6,52-cala w formacie 20:9. Sercem tego urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Helio P23, wspierany przez aż 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci na pliki i aplikacje.
Android 9 Pie, Dual SIM i microSD
Trzy aparaty: główny 16 Mpx z przysłoną F/1.8, szerokokątny 8 Mpx oraz 5 Mpix do rozmycia tła
8 Mpx przedni aparat
Czytnik linii papilarnych i system rozpoznawania twarzy
Tryb prosty z czytelniejszym interfejsem
NFC do płatności zbliżeniowych

Model ten stanowi przełomową pozycję w kategorii
prawdziwych bezprzewodowych słuchawek dousznych. Wyróżnia się dużą żywotnością baterii. W pełni naładowane akumulatory słuchawek wystarczą
na ok. 10 godz. użytkowania, a łącznie nawet 30
godzin (doładowując słuchawki dwukrotnie za pomocą etui dołączonego do zestawu).
Outlier Air Sports to także niezrównana jakość
dźwięku, potwierdzona w wielu testach redakcyjnych. Uzyskano ją dzięki głównie dzięki membranom z grafenu oraz systemom aptX i AAC audio
przez Bluetooth 5.0.
Słuchawki są odporne na pot i deszcz (wskaźnik
odporności IPX5). Nadają się więc idealnie do całodziennego korzystania z telefonu. Model Outlier
Air Sports to doskonały wybór zarówno dla aktywnego stylu życia, jak i biznesu.
Cena: 389 zł

GŁOŚNIKMUVO PLAY

Jest to przenośny
głośnik Bluetooth,
ważący zaledwie
360 g i wyróżniający się certyfikatem wodoszczelności IPX7 (można go całkowicie
zanurzyć w wodzie). Zintegrowany akumulator wystarcza na
ok. 10 godzin odtwarzania muzyki, a dołączony do zestawu kabel USB Type-C pozwala na wygodne naładowanie go praktycznie w każdej chwili.
Dzięki podwójnym, szerokopasmowym mikromembranom i podwójnym membranom basowym Muvo Play brzmi jak znacznie większy głośnik! Sprzęt ten idealnie sprawdzi się na imprezie przy basenie, na kempingu lub w czasie twojej kolejnej, niesamowitej przygody!
Cena: 169 zł

SŁUCHAWKI
OUTLIER ACTIVE

Smartwatch
Family Watch MT40

Creative Outlier Active to eleganckie, bezprzewodowe słuchawki douszne z Bluetooth 4.1. Staranie
wykonane o matowym, czarnym wykończeniu ważą tylko 15 g. Mają klasę odporności mechanicznej
IPX4, a więc są odporne m.in. na pot. Płaski, miękki przewód nie plącze się i nie uwiera użytkownika. Wygoda noszenia i odpowiednie dopasowanie
słuchawek sprawiają, że mogą one towarzyszyć
Ci podczas codziennych wyzwań. Niezwykle długi czas pracy baterii wynoszący 10 godzin zapewnia, że zawsze będziesz mieć muzykę przy sobie.
Słuchawki dostępne w Polsce tylko
w sieci sklepów RTV Euro AGD.
Cena 129,99 zł.

TCL Family Watch MT40 to urządzenia, które ułatwia komunikację pomiędzy
rodzicami i dziećmi. Za sprawą obsługi 4G LTE zegarek pozwala na połączenia
wideo, a moduły GPS z A-GPS, Beidou, Glonass oraz WiFi pozwalają na lokalizację i trzymanie pieczy nad dzieckiem.
Aplikacja na smartfon pokazująca lokalizację dziecka
Komunikacja przez czat
Krokomierz i liczniki
kalorii oraz dystansu
Tryb szkolny
oraz przycisk SOS
Certyfikat IP65
Dostępny w wersji
dla seniorów

„Inteligentna”
opaska sportowa charge 3

„Inteligentny” gadżet do monitorowania
aktywności łączący cechy opaski fitness
i smartwatcha. Wodoodporna konstrukcja, dotykowy ekran a także ulepszona
technologia 24/7 PurePulse umożliwią
osiąganie lepszych wyników podczas
ćwiczeń. Opaska daje wiele możliwości personalizacji urządzenia od wyglądu tarczy zegara po wszechstronne akcesoria w postaci pasków dostępnych
w szerokiej gamie kolorów i materiałów.
Cena: 659 zł

SMARTFON Cat S52

Model Cat S52 zaprzecza wyobrażeniom klientów dotyczącym tego, jak
wygląda „pancerny” telefon. Urządzenie łączy wyjątkową wytrzymałość
mechaniczną ze smukłą konstrukcją. Ma jedynie 9,69 mm grubości i waży 210 g, a przy tym swobodnie mieści się w kieszeni.
Smartfon jest pyłoszczelny oraz wodoodporny i można go całkowicie zanurzyć w wodzie (dzięki stopniowi ochrony IP68). Spełnia również wymogi wojskowe – jest zgodny z normą sił zbrojnych USA MIL STD 810G.
Przednia powierzchnia urządzenia jest pokryta odporną na zarysowania
i pęknięcia powłoką Corning Gorilla Glass 6. Całokształtu konstrukcji dopełniają metalowe przyciski i wodoodporne złącza.
Główny aparat modelu Cat S52 oferuje szybkie i precyzyjne ustawianie
ostrości dzięki czujnikowi Sony typu „dual pixel”, a jasna przysłona f/1,8
i duży rozmiar pikseli (wynoszący 1,4 µm) zapewniają doskonałe wyniki przy słabym oświetleniu.

Smartwatch Versa 2

Precyzyjne wykonanie, wodoodporna konstrukcja, nowoczesny
design. Fitbit Versa 2 to inteligentny zegarek, który ma min.: innowacyjne funkcje monitorowania faz snu Sleep Score, obsługuje komendy głosowe, aplikację Spotify, płatności zbliżeniowe
Fitbit Pay oraz bardziej zaawansowane funkcje zdrowotne. W po-
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łączeniu z jeszcze większą i bardziej energooszczędną baterią, tysiącami aplikacji i ogromnym wyborem tarcz zegara oraz jaśniejszym, wyraźniejszym wyświetlaczem z opcjonalnym trybem „zawsze włączony” Versa 2 to 24-godzinny towarzysz zdrowia i dobrego samopoczucia.
Cena od 899 zł
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OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Z FUNKCJĄ NAWILŻANIA
Ultimate Air HD50E-L

Urządzenie łączy w sobie zalety techniki Plasmacluster, zaawansowanego systemu filtrów i funkcji nawilżania. Został wyposażony w 6 gotowych ustawień pracy oczyszczacza.
Kąt nawiewu powietrza: 20°
Tryb Ion Shower zapewniający duże stężenie jonów
Wskaźnik poziomu kurzu i intensywności zapachu
Wydajność nawilżania: 600 ml/h
Odpowiednia powierzchnia pomieszczenia (bez funkcji nawilżania): do 38 m2
Odpowiednia powierzchnia pomieszczenia (z funkcją nawilżania): do 27 m2

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Ultimate Air PG50E-W

Inteligentny OCZYSZCZACZ
POWIETRZA Z FUNKCJĄ NAWILŻANIA
Ultimate Air HG50E-L

Wydajny oczyszczacz powietrza z techniką Plasmacluster i funkcją nawilżania. Oferuje 5 gotowych ustawień i potrójny system filtrów.
Kąt nawiewu powietrza: 20°
Tryb Intelligent ułatwiający kontrolę jakości powietrza
Tryb Ion Shower zapewniający duże stężenie jonów
Tryb Plasmacluster Ion Spot zapewniający dużą skuteczność oczyszczania
w odległych obszarach pomieszczenia
Wydajność nawilżania: 450 ml/h
Odpowiednia powierzchnia pomieszczenia (bez funkcji nawilżania): do 38 m2
Odpowiednia powierzchnia pomieszczenia (z funkcją nawilżania): do 21 m2

Innowacja w myciu okien – inteligentne urządzenie webber WM169 dokładnie
myje okna, gdy Ty odpoczywasz. Niewielkie i wygodne w użyciu urządzenie ułatwiające czyszczenie płaskich, a także trudno dostępnych powierzchni. Dokładnie myje i poleruje powierzchnie. Dzięki inteligentnej technologii Go-Stop urządzenie samo oblicza ścieżkę ruchu i moment zatrzymania przy wykryciu krawędzi.
Myjka przystosowana jest do pracy na wielu powierzchniach m.in. szklanych, lustrzanych, płytkach, gładkich ścianach czy stołach, dzięki wbudowanemu silnikowi próżniowemu.
4 automatyczne tryby mycia
SmartPilot – sterowanie urządzeniem za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej
12 ściereczek w zestawie

SMARTFON Aquos D10

Oczyszczacz powietrza
AP9700 silver edition

Model ten skutecznie oczyści powietrze za pomocą systemu trzech filtrów (filtr wstępny, pochłaniający zapachy i filtr HEPA). Oferuje również funkcję wychwytywania komarów za pomocą ultrafioletu.
Kąt nawiewu powietrza: 20°
4 gotowe ustawienia trybu pracy oczyszczacza: Auto/Max/Low/Sleep
Tryb Ion Shower zapewniający duże stężenie jonów
Wskaźnik poziomu kurzu i intensywności zapachu
Odpowiednia powierzchnia pomieszczenia: do 40 m2
Poziom szumów: 23 – 52 dB

Stylowe urządzenie, którego ekran wypełnia 91 proc. przedniej powierzchni. Zostało wyposażone w bardzo dobrej jakości aparat z zoomem optycznym i wyświetlacz Sharp AQUOS Full HD+.
Wyświetlacz o przekątnej 5,99 cala
Szeroka paleta barw – WCGP (Wide Color Gamut Panel)
Szkło Corning Gorilla Glass 3
Procesor Qualcomm Snapdragon 630
4 GB pamięci RAM
Aparat tylny: 12 Mpx, f/1.75 + 13 Mpx, f/2.0
Aparat przedni: 16 Mpx, f/1.75
Czytnik linii papilarnych oraz rozpoznawanie twarzy
Bateria o pojemności 2900 mAh

SYSTEM AUDIO XL-B710

GŁOŚNIK GX-BT280

Ten kompaktowy system audio typu „all-in-one” został zamknięty w eleganckiej
drewnianej obudowie. Zapewni ci wygodne odtwarzanie dźwięku z wielu różnorodnych źródeł w bardzo dobrej jakości.
Tuner radiowy FM
Wbudowany odtwarzacz płyt CD
Złącza 2 × RCA i USB na tylnym panelu
Obsługa standardu Bluetooth 4.2
Maksymalna moc systemu audio: 90 W
Pilot zdalnego sterowania w zestawie
Dostępne kolory obudowy: czarny, biały, brązowy
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Automatyczna
myjka do okien
WM169

Model GX-BT280 może zapewnić Ci świetną rozrywkę nie tylko w domowym zaciszu. Obudowa o klasie odporności mechanicznej IP56 sprawia, że możesz z niego
korzystać niemal w każdych warunkach atmosferycznych.
Duże, wygodne w obsłudze przyciski sterujące na obudowie urządzenia
Czyste odtwarzanie wysokich i niskich tonów dzięki cyfrowej obróbce sygnału audio
Wejście Aux (jack 3,5 mm)
Funkcja zestawu głośnomówiącego
Maksymalna moc
wyjściowa: 20 W
Czas pracy na baterii:
do 12 godz.
Dostępne kolory:
czarny, czerwony,
niebieski

dodatek reklamowy

Stacja pogody
SP76
Prognoza pogody z internetu

Bezprzewodowy pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
Bezprzewodowy pomiar wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz

Zegar z systemem DCF i budzikiem
Alarm z funkcją drzemki
Barometr, datownik,
pogodynka

Wskaźnik kierunku
i prędkości wiatru

Zasilanie: 2 baterie

AA/1,5 V lub zasilacz
AC/DC

Najwyższej jakości oczyszczacz powietrza z nawilżaniem ewaporacyjnym i filtrem wodnym. Idealny do powierzchni 65 m2. 7-stopniowa filtracja powietrza usuwa do 99,75% zanieczyszczeń. Inteligentne czujniki powietrza PM 2.5 w pełni automatycznie sterują urządzeniem aby utrzymać idealną czystość powietrza w Twoim otoczeniu. Sygnalizacja jakości powietrza za pomocą systemu TrueLumos
– 4kolory czystości powietrza. Idealne urządzenie na sezon smogowy oraz dla alergików. Bardzo cicha praca w automatycznym trybie
nocnym z czujnikiem światła. Filtry najwyższej jakości HEPA13+filtr
węglowy+filtr katalityczny+filtr antybakteryjny oraz filtr wstępny.

Ultradźwiękowy nawilżacz
powietrza UH-004

Funkcjonalny i stylowy nawilżacz UH-004 ma zbiornik o pojemności 4 l. Funkcja aromaterapii pozwala w kilka chwil wypełnić pomieszczenie przyjemnym zapachem.
Urządzenie może również oczyszczać powietrze, zostało wyposażone w filtr węglowy. Czas pracy przy pełnym zbiorniku to nawet 14 godzin. Po opróżnieniu pojemnika na wodę sprzęt wyłączy się automatycznie.
Wyświetlacz LCD i podświetlenie LED
Pilot zdalnego sterowania
Podwójne dysze
Timer 12-godzinny
Poziom hałasu 32dB
Wydajność zimnej mgiełki 250-350 ml/h
Zalecana powierzchnia do 30m2

www.infoprodukt.pl

Piekarnik parowy
GPP-400 Bake and Steam

Jedyny kompaktowy piekranik parowy z możliwością zabudowy.
Moc 2100 W
Dwie dysze parowe
Pompa pary do
110 °C
Termoobieg
Obrotowy rożen
60 programów gotowania i pieczenia
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Szczoteczka
soniczna
B-Clean

Urządzenie do mikrodermabrazji B-Derma Pro

Oczyszczanie jakiego jeszcze nie było. Odpowiednie oczyszczanie i nawilżenie, to gwarancja pięknej
i zdrowej skóry. Połączenie dwóch trybów – technologii Thermal SPA i T-sonic, pozwala na podniesienie standardów Twojej dotychczasowej pielęgnacji.
2 funkcje w 1 urządzeniu
8 poziomów intensywności
Ultracienkie wypustki 0,6mm
Pulsacje soniczne, elastyczna głowica
Magnetyczna baza indukcyjna
z przyssawką
Technologia Thermal SPA 55 °C
Wodoodporność IPX7
5 minutowy timer, medyczny silikon

Szczoteczka soniczna B-Fresh

Dobierz odpowiednią pielęgnację do typu
cery. Soniczna szczoteczka do mycia twarzy
usuwa zrogowaciały naskórek, zanieczyszczenia i pozostałości po makijażu. Martwy
naskórek jest delikatnie złuszczany, a skóra
jest bardziej ukrwiona, przez co wchłanialność
produktów pielęgnacyjnych jest ułatwiona,
a samo ich działanie wzmocnione.
Wodoodporność IPX7, tylni
obszar masujący
3 minutowy timer, medyczny
silikon
Pulsacje soniczne i 6 trybów
pracy
Trzy rodzaje – każdy do innego
typu cery
Pokrowiec do przechowywania
i zasilanie akumulatorowe

Profesjonalny peeling
kawitacyjny B-Scrub Pro

Oczyszcza, pielęgnuje, wygładza, rozjaśnia przebarwienia, złuszcza, koryguje koloryt,
ale to nie wszytskie jego zalety. B-Scrub Pro emituje również światło fotonowe, które
wzmacnia efekty zarówno oczyszczania jak i wtłaczania składników aktywnych głęboko
w warstwy skóry. Mało? B-Scrub Pro ma funkcję mikroprądów EMS,
które mają za zadanie napiąć i ujędrnić skórę, a także
podnieść jej owal. Skóra zostaje pobudzona do produkcji kolagenu i elastyny, a Ty zapominasz, co to znaczy upływ czasu.
Ultradźwięki i mikroprądy EMS
Światło fotonowe i jonoforeza
Inteligentny timer i wodoodporność IPX5
Sterowanie jednym przyciskiem
Przejrzysty wyświetlacz
Nowoczesny design i ładowanie indukcyjne
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Mikrodermabrazja prosto z salonu kosmetycznego. Ciesz się skórą
wolną od nieestetycznych czarnych punktów! Chcesz pozbyć się wągrów
oraz zaskórników powstających wskutek nagromadzonych zanieczyszczeń,
silnie złuszczyć rogowy naskórek? Głowice z mikrodrobinkami diamentowymi zrobią to za Ciebie, a w połączeniu z masażem podciśnieniowym
ujędrnią i wygładzą skórę. Spowoduje to spłycenie małych blizn i zredukowanie drobnych zmarszczek, napięcie cery oraz zniwelowanie uczucia wiotkości.
4 tryby mocy ssącej
Kontrolowane podcisnienie
Mikrocząsteczki diamentowe
6 wymiennych głowic
Wyświetlacz LCD, pokrowiec
Wymienne filtry i ładowanie indukcyjne
Zasilanie akumulatorowe

Laser na porost włosów
B-Longa

Marzysz o pięknych, zdrowych i lśniących włosach? Masz
wrażenie, że Twoje włosy wcale nie rosną? Laser B-Longa
pobudza mieszki włosowe do wzrostu. Działa ze zdwojoną siłą wraz z technologią fali radiowych RF, która dodatkowo stymuluje skórę głowy i aktywuje mieszki włosowe.
10 głowic laserowych do stymulacji mieszaków
włosowych
Mikrowibracja stymuluje mieszki włosowe
i wspomaga odrastanie włosów
Tytanowa głowica z powłoką antystatyczną,
zapobiega uszkodzeniu włosów
Inteligentna funkcja pomiaru czasu
umożliwiająca pielęgnację włosów w 15 minut
Prosta obsługa za pomocą wibracji i polecenia
głosowego

Laser kosmetyczny B-Shine

3 zastosowania –depilacja, trądziki i anti-aging. Laser korzysta z technologii E-IPL,
która działa na usuwanie włosów, odmłodzenie skóry i leczenie trądziku. Każda z tych
funkcji możliwa jest przez nałożenie odpowiedniej lampy. Każda z lamp wzmocniona jest podwójnym filtrem, dla ochrony skóry. Wielofunkcyjny laser kosmetyczny B-Shine, będzie nie tylko
stylowym akcesorium, ale równocześnie małym
urządzeniem kryjącym potencjał kilku profesjonalnych sprzętów kosmetycznych.
W zestawie 3 lampy (depilacja,
zmarszczki, trądzik)
Długa żywotność lamp 300 tys. strzałów
Rozmiar okienka 3,9 cm2
Zasilanie sieciowe i czytelny wyświetlacz LCD
Poręczny i prosty w obsłudze
Możliwość wymiany lamp po zużyciu
Pokrowiec do przechowywania

dodatek reklamowy

Prostownico-lokówka
Curl & Straight Confidence
S6606

Golarka Foliowa
Heritage HF9000

Suszarka
Curl & Straight Confidence
D5706

Multigroomer
PG5000 Graphite

Doświadczaj łatwości kręcenia, wygładzania i prostowania włosów w zaciszu własnego domu, z kolekcją Curl & Straight Confidence. Intuicyjne, proste urządzenie do
stylizacji 2 w 1, które pozwala tworzyć sprężyste loki, miękkie fale oraz gładkie, eleganckie fryzury. Remington Curl & Straight Confience: Dla Twojej swobody działania!
Unikalne skręcone płytki zapewniają łatwe lokowanie i prostowanie.
Zaawansowane, ultra-gładkie płytki ceramiczne pokryte antystatyczną powłoką turmalinową
5 ustawień temperatury 150-230ºC.
Nie nagrzewające się końcówki
Ruchoma płytka zapewnia doskonałe dopasowanie.
Funkcja pamięci i blokady temperatury.
Szybkie nagrzewanie - gotowość w 30 sekund.
Automatyczne wyłączanie po 60 minutach.

Wielokierunkowe folie chwytają włosy pod każdym kątem, podczas gdy ruchomy
mechanizm pozwala golarce dostosować się do rysów twarzy. Trymer precyzyjny
pomaga z łatwością stworzyć schludny i elegancki wygląd.
Chromowe wykończenie premium
Czas pracy: 60 minut
Czas ładowania: 2godziny
Zasilanie sieciowo-bezprzewodowe
Funkcja szybkiego ładowania (5 minut)
W pełni nadający się do mycia

Innowacyjna seria, posiadająca wyjątkową dyszę do kręcenia z dopasowaną do niej szczotką o średnicy
45mm, pozwala na osiągnięcie niesamowitych rezultatów, przy minimalnym wysiłku! Remington Curl & Straight Confidence: Dla Twojej swobody działania!
Moc 2200 W i prędkość powietrza 90 km/h
– potężny strumień powietrza zapewnia
szybkie suszenie
Odżywianie jonowe
Bardzo szeroka, smukła dysza wygładzająca
Unikatowa dysza do układania włosów
Dyfuzor i funkcja turbo boost
Funkcja zimnego podmuchu
dla utrwalenia fryzury
Uchwyt do zawieszenia

To kompleksowe rozwiązanie w zakresie stylizacji –
od stóp do głów. Niezależnie od tego, czy pielęgnujesz bokobrody, stylizujesz brodę czy przycinasz włosy na ciele – G5 zadba o Twój styl. Graphite G5 wyposażony jest w 9 wszechstronnych nakładek do każdego rodzaju pielęgnacji całego ciała
Samoostrzące się ostrza z powłoką grafitową
Ostrze główne 30 mm – trymer do włosów
i brody
Dwustronny pionowy trymer NEE
Mini golarka foliowa i trymer precyzyjny TST
Maszynka do włosów na ciele z regulacją przycinania: 0,5, 3, 6, 9 mm
Podwójny regulowany grzebień do brody i włosów
(2 – 20 mm)
Stałe grzebienie 1,5 mm i 3 mm do przycinania zarostu i włosów na ciele
Zasilanie akumulatorowe i wodoodporność
90 minut użytkowania i czas ładowania 4 godz.

Golarka rotacyjna
R5000 seria Style

Inteligentna prostownica
Keratin Protect S8598

Nadszedł czas, aby „pokazać światu prawdziwą twarz” dzięki serii Style R5, która
zapewnia maksymalny kontakt ze skórą i pełen komfort stylizacji. Ta golarka pomoże Ci poczuć się naprawdę gładko, dzięki idealnemu goleniu.
Ruchome ostrza Dual Track- dopasują się do
konturów twarzy
System obrony przeciwbakteryjnej
Ulepszona ruchoma głowica TPE
Ulepszony wysuwany trymer z ostrzami
ComfortTrim
Zasilanie bezprzewodowe i szybkie ładowanie
50 min. pracy i wodoodporność
Czas ładowania 2 godziny
Funkcja trzydniowego zarostu 3 Day Stubble
Styler

www.infoprodukt.pl

Urządzenie wyposażone jest w nowy, ulepszony i opatentowany inteligentny czujnik
ochrony przed ciepłem, który odczytuje poziom wilgoci włosów 8-krotnie w trakcie
sekundy, dostosowując prostownicę do aktualnego stanu stylizowanych włosów.
Inteligentny czujnik temperatury Heat Protection
Powłoka Advanced Ceramic wzbogacona keratyną i olejkiem
z migdałów
Zintegrowany wyświetlacz temperatury z 5 ustawieniami
160 – 230°C
Szybki czas nagrzewania w 15 sekund
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa (po 60 minutach)
Blokada płytek dla łatwiejszego przechowywania
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At the heart of your home

Żelazko
Power Steam Ultra 20630-56

Ręczny generator pary
Steam Genie 25600-56

Moc 3100 W i ceramiczna stopa
45 g/min. stała dystrybucja pary

Gotowy do pracy w 45 sekund,

Duża moc w dobrej cenie!

Zapomnij o desce do prasowania

Odkurzacz Concept VR3000 REAL FORCE oferuje aż 5 trybów odkurzania, w tym tryb AUTO SMART,
dzięki czemu skutecznie i systematycznie czyści całą przestrzeń w układzie liniowym.
Nawigacja żyroskopowa
Silnik BLDC
Czas pracy: 150 min
Siła ssania: 1800 Pa
Głośność: 55 dB
Mopowanie - Elektronicznie kontrolowane dozowanie wody
Akumulator Li-Ion 14,4 V
Funkcja zapobiegająca uderzeniom, upadkowi
Automatyczne ładowanie
Pilot zdalnego sterowania
Tryby: Auto Smart, Obwodowy, Okrągły (1 m2), 30 min sprzątanie, TURBO
Do wszystkich typów podłóg
Pojemnik na kurz: 600 ml
Pojemnik na wodę: 370 ml
Filtr: 3-stopniowa filtracja z HEPA 13
Sterowanie za pomocą Home Assistant Alexa / Google Home
Aplikacje mobilne

11 minut stałego generowania pary

i 210 g wyrzut pary
Miękka w dotyku tarcza, 3 m. przewód i automatyczny wyłącznik
Funkcja Anti-scale zapobiega
osadzaniu się kamienia
Blokada kapania Anti-drip
i 350 ml pojemnik na wodę
Prasowanie na sucho, mokro, przy użyciu spryskiwacza i wyrzutu pary
Funkcja samooczyszczania, silny pionowy wyrzut pary
i stożek parowy
Przyciski z antypoślizgowymi
żłobieniami i miękki uchwyt

Moc 1650 W i 25 g wyrzut pary
Nakładki do delikatnych tkanin, tapicerek

Żelazko
Impact 24650-56

Żelazko
One Temperature 25090-56

Niezawodne, wytrzyma każdy upadek
300 ml pojemnik na wodę, stopa ceramiczna i moc 2400 W
45 g/min. stała dystrybucja pary i 160 g wyrzut pary
Prasowanie na sucho, mokro, przy użyciu spryskiwacza i wyrzutu pary
Odporne na upadki
z wys. 1,2 m. i funkcja samowyłączania na 3 sposoby
Funkcja Anti-scale zapobiega osadzaniu
się kamienia
Blokada kapania Anti-drip, precyzyjny stożek i kabel 3 m
Pionowy wyrzut pary i funkcja samooczyszczania

Czajnik
Inspire White 24360-70

Kuchnia w nowoczesnym wydaniu
Pojemność 1,7 l , moc 2400 W, oszczędność do 66 proc. energii
Przygotowuje wodę na 1 kubek w 55 s.
Unikalna faktura, wykończenie na wysoki połysk i chromowane
akcenty
Widoczny wskaźnik poziomu
wody i otwarcie pokrywy
poprzez pociągnięcie
Idealnie wyprofilowany dziubek
i wyjmowany, możliwy do
umycia filtr antywapienny
Obrotowa podstawa 360°,
schowek na przewód
i podświetlany na niebiesko
włącznik
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Odkurzacz automatyczny
VR3000 REAL FORCE

i usuwania sierści

Wyjmowany zbiornik na wodę
o pojemności 220 ml

Funkcja automatycznego wyłączenia
i blokada spustu

Lampka kontrolna i przewód o dł. 3m

Jedna temperatura. Zero zamieszania

Mop parowy i odkurzacz 3W1
CP3000 PERFECT CLEAN

Odkurzacz Concept CP3000 3 w 1 doskonale odkurza i czyści całe mieszkanie. Pełni również funkcję mopa parowego,
dzięki czemu nie wymaga stosowania detergentów.
3 w 1 – odkurzanie, wycieranie, odkurzanie i wycieranie jednocześnie
Głośność: 80 dB
Pojemność zbiornika na wodę: 730 ml
Pojemność pojemnika na kurz: 1000 ml
Czas ogrzewania: 30 s
Czas pracy: 30 min.
Wskaźnik ogrzewania
Praktyczny uchwyt na przewód
Kolor: biały + turkusowy
Moc: 1600 W
Długość kabla: 6 m
Waga: 5,5 kg

Moc 2600 W i ceramiczna stopa

z turmalinem – 55 proc. gładszy
poślizg
Jedno ustawienie temperatury dla wszystkich typów
tkanin
Duży zbiornik na wodę
o pojemności 350 ml
Stała dystrybucja pary 50 g/min. i wyrzut
pary 210 g
Pionowy wyrzut
pary i 3 sposoby
na automatyczne
wyłączanie
Funkcja samooczyszczania i zapobiegania osadzaniu się kamienia
Wskaźnik pracy urządzenia i kabel
o dł. 3m

Czajnik
Retro Vintage Cream
21672-70

Suszarka
MS 2249

Suszarka MS 2249 jest wyborem
osób bardziej wymagających, które dbają o swoje włosy i chcą nadać
im piękny wygląd. Została wyposażona w regulatory zarówno siły
nadmuchu, jak i jego temperatury, co obejmuje również
zimny nadmuch. Suszarka wyróżnia się nowoczesnym
wyglądem. Zdejmowany filtr wlotu powietrza ułatwia
czyszczenie urządzenia.
Osobna regulacja siły nadmuchu i temperatury
2 stopnie siły nadmuchu
3 stopnie ustawienia temperatury
Funkcja zimnego nadmuchu
W zestawie koncentrator
Moc maksymalna 2300 W

Nawilżacz ultradźwiękowy
NU20 Aroma

Klasyczna kuchnia w nowoczesnej odsłonie
Stylizowany na retro, czajnik ze stali nierdzewnej
Strefy szybkiego gotowania wskazują 1, 2 lub 3 filiżanki
Gotuje wodę na 1 kubek w 55 s.,
oszczędność do 66 proc. energii
Idealnie ukształtowany dziubek
i zdejmowana pokrywa
Wskaźnik poziomu wody i podświetlany włącznik
Pojemność 1,7 l i obrotowa podstawa 360°
Wyjmowany filtr z możliwością mycia pod bieżącą wodą
Miękki uchwyt, moc
2400 W i wskaźnik
temperatur

dodatek reklamowy

Ultradźwiękowy nawilżacz NU20 Aroma to skuteczny
sposób na utrzymanie właściwej wilgotności powietrza
w pomieszczeniach mieszkalnych. Ma nowoczesny, efektowny design i jest wyposażony w funkcję aromaterapii (w urządzeniu można stosować zapachowe dodatki
do wody przeznaczone do nawilżaczy). Jego pracę bardzo łatwo zaprogramować dzięki dotykowemu panelowi sterowania. Wygodną obsługę zdalną ułatwia także
dołączony do zestawu pilot. Dodatkowo wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.
Czytelny wyświetlacz LCD
Szeroki zakres regulacji wilgotności:
45 – 80 proc.
Czujnik wilgotności
Automatyczne wyłączanie przy braku wody
Timer: 8 godzin i tryb nocny
Pojemność: 6 l i wydajność: 350 ml/h
Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę
~ 17 godzin
Do pomieszczeń o powierzchni do 35m2

www.infoprodukt.pl
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