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Όροι παραγγελίας
Αυτό το φυλλάδιο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους 
αλλοδαπούς οδικούς μεταφορείς που μαζεύουν Air Miles. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξαργυρώσουν τα Air 
Miles που έχουν μαζέψει στο βενζινάδικο. Το βενζινάδικο 
συμπληρώνει το ειδικό έντυπο παραγγελίας και το στέλνει 
με e-mail ή με φαξ στην Boost Loyalty.
Διεύθυνση e-mail:  klantenservice@shelltruckers.nl 
Αριθμός τηλεφώνου: 0031-114-381584
Αριθμός φαξ: 0031-114-381799
Οι παραγγελίες θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχει 
μαζευτεί επαρκής ποσότητα Air Miles. Δεν δύναται η 
συμπληρωματική πληρωμή.

Παράδοση
Τα δώρα που έχετε παραγγείλει θα σταλούν στο βενζινάδικό 
σας. Οι παραγγελίες που παραδίνονται πριν τη Δευτέρα, 
12:00 η ώρα, προμηθεύονται την ίδια εβδομάδα. Η κατ’ 
οίκον παράδοση στη διεύθυνση του συμμετέχοντα δεν είναι 
δυνατή

Έξοδα αποστολής
Τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνονται στα Air Miles. Δεν 
πληρώνετε επιπρόσθετα έξοδα αποστολής.

Επιστροφές
Αν ο πελάτης δεν είναι ευχαριστημένος με τα δώρα του τότε 
μπορεί το βενζινάδικο να επιστρέψει την παραγγελία εντός 
14 ημερών από τη μέρα παραλαβής. Αναφορικά με την 
επιστροφή θα πρέπει το βενζινάδικο να επικοινωνήσει με 
την εξυπηρέτηση πελατών της Shell Truckers.
Εξυπηρέτηση πελατών της Shell Truckers: 
0031-114-381584

Εξυπηρέτηση πελατών
Αν το βενζινάδικο έχει ερωτήσεις αναφορικά με μια 
παραγγελία, με μια παράδοση ή με θέμα εγγύησης θα 
μπορεί να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών 
της Shell Truckers. Οποιαδήποτε παράπονα πρέπει να 
δηλωθούν εντός 14 ημερών. Εξυπηρέτηση πελατών της 
Shell Truckers: 0031-114-381584

Τροποποιήσεις
Όλες οι προσφορές που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο 
ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Με 
κάθε επιφύλαξη για τυχόν τυπογραφικά λάθη και για 
τροποποιήσεις στα απεικονισμένα προϊόντα, περιγραφές, 
όρους και τιμές. Ο εκδότης και οι συντάκτες αποποιούνται 
κάθε ευθύνης.
 
Γενικοί όροι
Όλες οι παραγγελίες και παραδόσεις υπόκεινται στους 
γενικούς όρους μας.

Νέο

2 Μαγείρεμα και Φαγητό

PRINCESS Ηλεκτρικό γκριλ

Πρακτικό γκριλ επαφής για κρέας, ψάρι, λαχανικά, 
πανίνι, κ.τ.λ. Οι πλάκες έχουν αντικολλητική  επίστρωση 
και έτσι δεν χρειάζονται βούτυρο ή λάδι. Το κάλυμμα 
με ρυθμιζόμενο ύψος φροντίζει να εφάπτονται καλά οι 
πλάκες με τα τρόφιμα. 
Ισχύς: 2000 W.

RUSSELL HOBBS Blender 2 go

Καμιά κουζίνα δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς ένα καλό 
μπλέντερ. Αυτό το μπλέντερ της Russell Hobbs είναι η 
ιδανική βοήθεια στην κουζίνα, πολτοποιώντας τα διάφορα 
συστατικά και φτιάχνοντας έτσι τις πιο νόστιμες σούπες 
και σάλτσες. Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι. 2 ρυθμίσεις 
ταχύτητας. Αποσπώμενο καπάκι. Κλείδωμα ασφαλείας. 
Σύστημα αποθήκευσης καλωδίου. Αντιολισθητικά ποδαράκια. 
Ισχύς: 500 W. Χωρητικότητα: 1,5 L. Χρώμα: άσπρο.

Αριθμός παραγγελίας  100742 Αριθμός παραγγελίας  103147

4.498 Air Miles
5.498 Air Miles
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SEVERIN Φούρνος μικροκυμάτων με γκριλ

Δεν έχετε πολύ χρόνο? Ζεσταίνετε το φαγητό σας γρήγορα. 
Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει και γκριλ. 6 
διαφορετικές ρυθμίσεις για τον φούρνο μικροκυμάτων, 
συμπεριλαμβάνεται λειτουργία απόψυξης. Χρονοδιακόπτης 
30 λεπτών με ακουστικό σήμα. Αποσπώμενος 
περιστρεφόμενος δίσκος. Χωρητικότητα: περίπου 8 λίτρα. 
Ισχύς: 700 W. Διαστάσεις: Ø περιστρεφόμενος δίσκος: 
περίπου 24,5 cm, ύψος: 17,5 cm.

RUSSELL HOBBS Καφετιέρα

Τον πιο απολαυστικό καφέ τον φτιάχνετε εσείς. Καινοτόμο 
σύστημα εγχυτήρα για καλύτερη θερμοκρασία και εκχύλιση 
του καφέ. Φτάνει στην ιδανική θερμοκρασία 50% πιο 
γρήγορα. Γυάλινη κανάτα χωρητικότητας 1,25 λίτρων (10 
μεγάλα φλιτζάνια). Εμφανίζει μπλε φωτισμένο δακτύλιο 
όταν φτιάχνετε τον καφέ και κατά τον χρόνο διατήρησης 
θερμοκρασίας του καφέ. Αποσπώμενη βάση φίλτρου. 
Αυτόματη λειτουργία καθαρισμού. Δείκτης στάθμης νερού. 
Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης 24 ωρών.

RUSSELL HOBBS Φρυγανιέρα

Ξυπνήστε με το υπέροχο άρωμα φρυγανισμένου ψωμιού. 
Φρυγανίζει επίσης παξιμάδια, μπέϊγκελ και χοντρές φέτες 
ψωμιού. Τεχνολογία γρήγορου φρυγανίσματος. Εμφανίζει 
μπλε φως κατά τη διάρκεια φρυγανίσματος. Λειτουργίες: 
απόψυξη, ακύρωση και αναθέρμανση. Μεταβλητή 
ρύθμιση του βαθμού φρυγανίσματος. Με αποσπώμενο 
δίσκο για ψίχουλα και ειδικό ραφάκι για αναθέρμανση. 
Υλικό: βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Ισχύς: 1200 W.

RUSSELL HOBBS Βραστήρας

Με τεχνολογία ήσυχου βρασμού Quiet Boil: 75% λιγότερος 
θόρυβος. Ταχεία λειτουργία βρασμού στις υποδηλωμένες 
ζώνες για 1/2/3 φλιτζάνια. Το καπάκι ανοίγει εύκολα. 
Ευδιάκριτη ένδειξη στάθμης νερού. Με μπλε φωτισμό όταν 
βράζετε το νερό. Περιστρεφόμενη βάση 360°, με σύστημα 
αποθήκευσης καλωδίου. Απομονωμένο θερμοστοιχείο. 
Αποσπώμενο φίλτρο αλάτων που μπορεί να πλυθεί. Ισχύς: 
2400 W. Χωρητικότητα: 1,7 L.

Αριθμός παραγγελίας  102187

Αριθμός παραγγελίας  101889

Αριθμός παραγγελίας  101888

Αριθμός παραγγελίας  103768

9.498 Air Miles

6.498 Air Miles

6.498 Air Miles

6.498 Air Miles
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APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB

iPad Air 2 με οθόνη 9,7” Retina. A8X-chip με 
αρχιτεκτονική 64-bits και συνεπεξεργαστή κίνησης M8. 
Διαθέτει κάμερα iSight 8 megapixel. Λειτουργία λήψης 
βίντεο. Κάμερα HD FaceTime. Touch ID. Με Wi-Fi και 
Bluetooth 4.0. Λειτουργικό σύστημα: iOS 8. Με καλώδιο 
Lightning-to-USB και φορτιστή USB. Χωρητικότητα: 
16 GB. Διαστάσεις: 240 x 169,5 x 6,1 mm.  Βάρος: 437 g.

BREIL “Enclosure” ανδρικό ρολόι

Αυτό το πανέμορφο ρολόι της Breil είναι ανθεκτικό 
στο νερό, κατάλληλο για κολύμπι και σνόρκελινγκ. Με 
χρονογράφο, ένδειξη ώρας και ημερομηνίας. Μηχανισμός 
quartz. Αναλογική ένδειξη. Ανθεκτικότητα στο νερό: 
10 ATM. Κάσα και μπρασελέ: ασημί, καντράν: μαύρο. 
Κλείστρο συμπίεσης. Υλικό: κάσα: ατσάλι, μπρασελέ: 
ατσάλι, γυαλί του ρολογιού: ορυκτό γυαλί. 
Ø κάσας: 44 mm. Βάρος: 472 g.

PURE ACOUSTICS Ηχείο Bluetooth

Το HipBox είναι ένα μοναδικό φορητό ηχείο με υποστήριξη 
bluetooth, με το οποίο θα μπορείτε να ακούσετε πάντα 
και παντού την αγαπημένη σας μουσική. Διαθέτει κοινό 
βύσμα 3.5 mm για συνδέσετε tablet, έξυπνα τηλέφωνα 
και φορητούς υπολογιστές. Χρόνος ασύρματης 
λειτουργίας έως 4 ώρες. Εμβέλεια bluetooth έως 8 m. 
Συχνότητα 100Hz - 20 Khz. Ισχύς: USB DC 5V/100 mA. 
Συμπεριλαμβάνεται θήκη μεταφοράς, καλώδιο ήχου και 
καλώδιο USB για φόρτιση.

BREIL “My gap” ανδρικό ρολόι

Πανέμορφο ανδρικό ρολόι με μηχανισμό Miyota 
Quartz. Αναλογική ένδειξη της ώρας με χρονογράφο. 
Ανθεκτικότητα στο νερό: 10 ATM (κατάλληλο για κολύμπι 
και σνόρκελινγκ). Το μπρασελέ διαθέτει αποσπώμενους 
κρίκους, έτσι μπορεί να ρυθμιστεί στα μέτρα σας. Υλικό: 
κάσα και μπρασελέ: ατσάλι, καντράν: ορυκτό γυαλί. 
Χρώμα: κάσα και μπρασελέ: ασημί, καντράν: μπλε.
 Ø κάσας: 41 mm.

Αριθμός παραγγελίας  102089

Αριθμός παραγγελίας  102208

Αριθμός παραγγελίας  101014

Αριθμός παραγγελίας  102204

59.900 Air Miles

20.400 Air Miles

3.998 Air Miles

16.400 Air Miles
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113052 - S
10.400 Air Miles

123052 - M
12.000 Air Miles

133052 - L
13.400 Air Miles

Νέο
Νέο
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XTORM Power bank

Τώρα έχετε πάντοτε μια εφεδρική μπαταρία στη διάθεσή 
σας! Γρήγορη φόρτιση: φορτίζει 2 φορές πιο γρήγορα 
απ’  ό,τι γίνεται μέσω της πρίζας. Διαθέτει 2 θύρες USB 
και λυχνία LED. Μπαταρία: 6000 mAh πολυμερών λιθίου. 
Δυνατότητες συνδέσεων: έξοδοι: 2x USB 5V/2.1A, 
είσοδος: USB 5V/2A. Χρώμα: ανθρακί, με μπλε καλώδιο.

AMERICAN TOURISTER
Βαλίτσες Spinner “Bon Air”

Ιδανικές για μικρά ταξίδια. Υπερσύγχρονο σχέδιο, 
πάρα πολύ ελαφριές και άκρως ανθεκτικές. Με 4 ρόδες, 
κλειδαριά TSA, χειρολαβή για τράβηγμα, χερούλι στο 
πάνω μέρος, ελαστικές ζώνες στερέωσης και στα δύο 
τμήματα της βαλίτσας. 360º περιστρεφόμενες ρόδες, 
χειρολαβή με κουμπί για να κλειδώσει σε διάφορα μήκη. 
Υλικό: 100% πολυπροπυλένιο. S: 55x40x20 cm. M: 
66x46x25,5 cm. L: 75x54x29 cm..

Αριθμός παραγγελίας  101223

4.498 Air Miles

5Ελεύθερος Χρόνος 

PHILIPS Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 

Με 4 ισχυρές μπαταρίες μεγάλης διάρκειας για να 
καθαρίζετε ακόμα πιο αποτελεσματικά. Τώρα μπορείτε 
με ευκολία να καθαρίσετε ακόμα και τις πιο επίμονες 
ακαθαρσίες. Απορροφά τους υγρούς και στεγνούς 
ρύπους. Κυρτή χειρολαβή για άνετο χειρισμό. 
Συμπεριλαμβάνονται βουρτσάκι, στόμιο για σχισμές 
και επίπεδο στόμιο. Τάση μπαταρίας: 4,8 V. Δύναμη 
απορρόφησης (ανώτατο όριο): 9 W.

CAMPINGAZ Ηλεκτρικό ψυγείο

Αυτό το θερμοηλεκτρικό ψυγείο διαθέτει σύστημα “One 
Hand” για εύκολη μεταφορά. Εξαιρετική απομόνωση, 
με ψύξη έως 16 °C κάτω από τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Με ειδική θήκη για την αποθήκευση του 
καλωδίου. Χωράει 6 φιάλες των 2 λίτρων κάθετα. Υλικό: 
πλαστικό. Διαστάσεις: 27 x 46 x 39 cm. Χωρητικότητα: 
25 L. Χρώμα: μπλε. Βάρος: 2,5 kg.

Αριθμός παραγγελίας  102592 Αριθμός παραγγελίας  103707

5.998 Air Miles 7.498 Air Miles



102088-003 M
102088-004 L
102088-005 XL
102088-006 XXL

4.998 Air Miles

Νέο

FERRARI σακίδιο 

Αυτό το σακίδιο διαθέτει 4 εσωτερικά χωρίσματα. Το 
μεγαλύτερο χώρισμα διαθέτει ειδική θήκη για φορητό 
υπολογιστή. Οι αγκράφες στο πλάι του σακιδίου και τα 
φερμουάρ εμφανίζουν το λογότυπο της Ferrari. Υλικό: 
90% νάιλον, 10% πολυουρεθάνη.
Διαστάσεις: 31,5 x 18 x 48 cm.

FERRARI Ζακέτα fleece

Ζακέτα fleece, κλασσικό μοντέλο με κάθετες τσέπες 
που κλείνουν με φερμουάρ. Υλικό: interlock fleece 2 
στρώσεων με σηκωμένο γιακά.  t

FERRARI Ομπρέλα

Ομπρέλα βολικού μεγέθους με την ασπίδα της Ferrari 
στη μια μεριά και απεικόνιση της Scuderia Ferrari 
στην άλλη μεριά, η οποία εμφανίζεται αυτόματα όταν η 
ομπρέλα βρέχεται. Υλικό: 100% πολυεστέρας. Χρώμα: 
μαύρο. Διαστάσεις: ύψος: 53 cm, ø ανοιγμένο: 95 cm.

SILVERLIT RC La Ferrari

Πάντα θέλατε να οδηγήσετε ένα Ferrari; Αυτό το 
μοντέλο υπό κλίμακα μπορείτε να το οδηγήσετε εσείς! 
Κλίμακα 1:16. Με τον ψηφιακά ρυθμιζόμενο αναλογικό 
χειρισμό επιτυγχάνεται ο υπερσύγχρονος έλεγχος του 
μοντέλου. Διαθέτει φώτα πέδησης, δείκτες κατεύθυνσης 
και άλλες λεπτομέρειες. Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες 
4x AA και 1x 9V. Χρώμα: κόκκινο.

Αριθμός παραγγελίας  100481

Αριθμός παραγγελίας 

Αριθμός παραγγελίας  102021

6.490 Air Miles 3.498 Air Miles

10.000 Air Miles

Αριθμός παραγγελίας  101789
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102088-003 M
102088-004 L
102088-005 XL
102088-006 XXL
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BOSCH Επαναφορτιζόμενο 
κατσαβίδι μπαταρίας 

Πολύ βολικό μέγεθος και εύκολο στη χρήση. Με 
μπαταρία ιόντων λιθίου 1,3 Ah. Με εργονομική 
χειρολαβή softgrip, δυνατό λαμπτήρα για καλύτερη 
ορατότητα και με ένδειξη της φοράς περιστροφής και της 
μπαταρίας. Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο 180 στροφές 
ανά λεπτό. Μέγιστη ροπή 3 Nm. Μέγιστη Ø βίδας 5 mm. 
Χρόνος φόρτισης 5 ώρες. Παραδίδεται με σετ με μύτες 
10 τεμαχίων και σταθμό φόρτισης. Βάρος: 0,3 kg.

BLACK&DECKER Τριβείο 

Τριβείο με αξεσουάρ 15 τεμαχίων. Για τέλειο 
αποτέλεσμα τριψίματος! Με δυνατότητα εξαγωγής 
σκόνης. Εναλλάξιμη μύτη για διάφορες εφαρμογές. 
Περιστρεφόμενη σόλα  για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το γυαλόχαρτο για περισσότερο χρόνο. 1 πάγια ταχύτητα. 
22.000 στροφές/λεπτό. Στερέωση γυαλόχαρτου με 
βέλκρο. Ισχύς: 55 W. Σε εύχρηστη μαλακή θήκη.

BOSCH Δράπανο κρουστικό

Εργονομικό ντιζάιν με χειρολαβή softgrip. Ενσωματωμένο 
σύστημα εξαγωγής σκόνης χάρη στο “σύστημα φίλτρου 
μικροϊνών”.  Δεξιά και αριστερή περιστροφή. Η ταχύτητα 
περιστροφής ρυθμίζεται εύκολα με το κουμπί. Ταχύτητα 
χωρίς φορτίο 0-3000 στροφές/λεπτό. Διάμετροι  διάτρησης: 
10 mm σε σκυρόδεμα, 25 mm σε ξύλο και 8 mm σε 
χάλυβα. Σύστημα τσοκ δύο τεμαχίων με γρήγορο αυτόματο 
κλείδωμα. Ισχύς: 500 W. Βάρος: 1,6 kg. Παραδίδεται σε 
θήκη μεταφοράς.

BLACK & DECKER σκουπάκι αυτοκινήτου 

Ηλεκτρικό σκουπάκι αυτοκινήτου με Cyclonic Action και 
200 μοιρών περιστρεφόμενο ρύγχος. Συνδέεται στην 
υποδοχή του αναπτήρα (φις τροφοδοσίας 12V). Χρώμα: 
πορτοκαλί/μαύρο. Διαστάσεις: 
Δεν υπερβαίνει 16,5 x 45 x 16,5 cm. Βάρος: 1,42 kg.

Επισκευές και Εργασίες Κήπου  

Αριθμός παραγγελίας  003471

Αριθμός παραγγελίας  007112

Αριθμός παραγγελίας  004875

Αριθμός παραγγελίας  103788

5.998 Air Miles

4.998 Air Miles

7.998 Air Miles

5.498 Air Miles



8 Επισκευές και Εργασίες Κήπου  
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BLACK&DECKER Σετ με μύτες, τρυπάνια 
και καρυδάκια 70 τεμαχίων 

Σετ με μύτες, τρυπάνια και καρυδάκια 70 τεμαχίων από 
την Black & Decker. Το σετ αποτελείται από: τρυπάνια 
μετάλλου Piranha High Tec: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 
- 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm, και ξυλοτρύπανα με ακίδα: 3, 4, 5, 
6, 7 mm, 8 καρυδάκια, μύτες-κατσαβίδια 48 mm x 12, 60 
mm, μαγνητική υποδοχή για τις μύτες, 10 mm τρυπάνι 
διεύρυνσης. Υλικό της κασετίνας: χάλυβας/πλαστικό.

BLACK&DECKER δραπανοκατσάβιδο

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας με 
τεχνολογία Autoselect™ & Autosense™. Ροπή: 16/28 Nm. 
Τσοκ: 10 mm με γρήγορο αυτόματο κλείδωμα με ένα χέρι. 
11 ρυθμίσεις ροπής. Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: ξύλο: 
25 mm, μέταλλο: 10 mm. Ταχύτητα: 0-800 στροφές/λεπτό. 
Αριστερή και δεξιά περιστροφή, με χειρολαβή soft-
grip. Τροφοδοσία: 18V, μπαταρία λιθίου 1,5 Ah. 
Υλικό: πλαστικό/μέταλλο. Χρώμα: μαύρο/κόκκινο. 
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής. 400 mA, 1 x 1,5Ah 
μπαταρία και 1 διπλό σετ για βίδες.

GARDENA κλαδευτήρι μπαταρίας για 
πυξάρι και γρασίδι

Πλήρες σετ με δύο μαχαίρια για το κλάδεμα των άκρων 
γρασιδιού και για να μορφοποιήσετε μεταξύ άλλων το 
πυξάρι. Περιεχόμενο: 1 x κλαδευτήρι μπαταρίας “classic 
cut”, 1 x μαχαίρι για γρασίδι και πυξάρι 8 cm, 1 μαχαίρι 
για θάμνους 12,5 cm. Μπαταρία: 3,6 V. 1.100 στροφές/
λεπτό. Υλικό: μέταλλο/πλαστικό. Βάρος: 746 g.

BLACK&DECKER 
σετ εργαλείων 76 τεμαχίων

Πλήρες σετ με πολλά αξεσουάρ, με μεταξύ άλλων: 
τις πιο συνήθεις κατσαβιδόμυτες, διάφορα γερμανικά 
κλειδιά ανοικτού/κλειστού τύπου, πένσες, κλειδί 
βιδώματος, καστάνια με καρυδάκια και κλειδιά άλλεν.

Αριθμός παραγγελίας  100396

Αριθμός παραγγελίας  101908

Αριθμός παραγγελίας  000340

Αριθμός παραγγελίας  005031

6.298 Air Miles

14.498 Air Miles

8.998 Air Miles

4.798 Air Miles
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Νέο

Νέο

Νέο

BABYLISS FOR MEN Σετ για στυλάρισμα

Πλήρες σετ 8-σε-1, περιποίηση για τα γένια και τα μαλλιά 
σας. Αυτολιπαινόμενες λεπίδες 32 mm με “Τεχνολογία 
WTech”. Οι λεπίδες είναι 3D ακονισμένες ηλεκτροχημικά, 
κατασκευασμένες από 100% ανοξείδωτο ατσάλι. Ανθεκτικό 
στο νερό. Με 2 χτένες. 1 οδηγό κοψίματος ακρίβειας με 
6 ρυθμίσεις. Τρίμερ ακρίβειας 7 mm. Μικρή ξυριστική 
κεφαλή (18 mm). Βάση στήριξης και επαναφόρτισης, 
ενδεικτική λυχνία φόρτισης. Χρησιμοποιείται με και χωρίς 
καλώδιο (40 λεπτά αυτονομίας).

PHILIPS Click & Style ξυριστική μηχανή 

Αυτή η συσκευή 3-σε-1 σας δίδει στο άψε-σβήσε ένα 
απαλό πρόσωπο και περιποιημένο σώμα. Με σύστημα 
SmartClick για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των 
διάφορων εξαρτημάτων. Με 3 βοηθητικά εξαρτήματα 
που τοποθετούνται με ένα απλό κλικ, για ξύρισμα, 
τριμάρισμα και στυλάρισμα. Αδιάβροχη χειρολαβή και 
εξάρτημα περιποίησης σώματος. Με φόρτιση 1 ώρας 
έχετε 40 λεπτά αυτονομίας. Με ενδεικτική λυχνία για την 
μπαταρία.

BABYLISS FOR MEN Τρίμερ για τα γένια

Στυλάρετε και τριμάρετε τα γένια σας με αυτό το τρίμερ της Ba-
byliss. 3D ακονισμένες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι. Κινητό 
ξυράφι Wtech με επίστρωση CMS. Περιστρεφόμενο κουμπί 
για τη ρύθμιση του μήκους τριμαρίσματος. 30 ρυθμίσεις για το 
μήκος τριμαρίσματος: Από 0,5 έως 15 mm. Ξεπλύνετε το τρίμερ 
κάτω από τη βρύση. Επαναφορτιζόμενο, χρησιμοποιείται με και 
χωρίς καλώδιο. 40 λεπτά αυτονομίας. Διακόπτης λειτουργίας με 
ενδεικτική λυχνία. Συμπεριλαμβάνεται βουρτσάκι για καθάρισμα..

MEDISANA Θερμόμετρο υπερύθρων 

Αυτό το πιστοποιημένο θερμόμετρο υπερύθρων μετρά 
με μεγάλη ακρίβεια τη θερμοκρασία του σώματός σας. 
Είναι επίσης κατάλληλο για τη μέτρηση επιφανειών και 
υγρών. Δίνει ηχητικό σήμα στην αρχή και στο τέλος της 
μέτρησης και διαθέτει συναγερμό πυρετού. Καταγράφει 
την ημερομηνία και την ώρα της μέτρησης.
Αποθηκεύονται 30 μετρήσεις.

Αριθμός παραγγελίας  102010 Αριθμός παραγγελίας  102993

Αριθμός παραγγελίας  102875

5.498 Air Miles 9.498 Air Miles

4.998 Air Miles

Αριθμός παραγγελίας  100817

5.490 Air Miles


