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סט קורנינג ל-4 סועדים: הצלחות החזקות 
בעולם ב-3 עיצובים לבחירה

צלחות הזכוכית החזקות בעולם! | עשויות זכוכית 
מחוסמת חזקה במיוחד | קלות ביותר, דקות ביותר 

ומתאימות לאחסון מינימליסטי | עמידות לשברים בצד 
הצלחת ולפגמים בעיטור | ניתנות לשימוש בתנור, 

מיקרוגל ומדיח הכלים | המארז כולל: 4 צלחות ראשונות 
, 4 צלחות עיקריות , 4 קערות למרק

Lilac Blush/Winter Frost White/ :דגם לבחירה
Mystic Gray | התמונה להמחשה בלבד

4

אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

 CASEROLA סט 5 חלקים
:CASEROLA המארז כולל סירים מסדרת

סיר 24 ס"מ + מכסה , סוטז' 28 ס"מ + מכסה , מחבת 24 
ס"מ מסדרת IND | ציפוי פנימי רב שכבתי במראה שיש, 
למניעת הידבקות המזון, לשימוש מופחת בשמן ולניקוי 

קל | המכסים בעלי מבנה ייחודי לבישול יעיל יותר | כולל 
ידיות סיליקון נשלפות להגנה מפני חום | מתאים לכל 

סוגי הכיריים כולל אינדוקציה ולתנור | אחריות: 3 שנים 
ע"י היבואן הרשמי - נעמן
בשווי של 1,300 ₪

1

Nine Stars USA סט 2 פחים אלקטרונים מבית
50 ליטר + 8 ליטר בגימור נירוסטה

DZT-50-28BR + DZT-8-1 COMBO :דגם
פחים מעוצבים המיוצרים מחומרים איכותיים לשמירה על איכות הסביבה, נוחות והגיינית המשתמשים | הפחים 

מתאימים לכל אזור: מטבח, משרד, סלון, חדר הכביסה, חדר האמבטיה ועוד | החיישן החכם של NINESTARS יפתח 
את הפח בקלות, ללא מגע יד אדם ומכסה הפח יישאר פתוח כל עוד הנכם בקרבת הפח, שלוש שניות לאחר התרחקות 

מהפח, הוא ייסגר באופן אוטומטי ושקט | אטימה מעולה | נירוסטה איכותית ועמידה | הברשה נגד טביעות אצבעות | 
מנגנון טריקה שקטה  טבעת פנימית לקיבוע שקית האשפה | נפח: פח גדול: 50 ליטר , פח קטן: 8 ליטר| משקל: פח גדול: 
3 ק"ג , פח קטן: 1.9 ק"ג | מידות: פח גדול: גובה 63.6 ס"מ, עמוק 28.5 ס"מ, רוחב 38.7 ס"מ , פח קטן: גובה 34 ס"מ, 

עומק 18.3 ס"מ, רוחב 28.7 ס"מ | התמונה להמחשה בלבד | מגיע ללא סוללות
אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי HBZ סחר בע"מ

3

אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

סט 3 חלקים יוקרתי + סכו"ם 48 חלקים 
סט 3 חלקים יוקרתי מבית FOOD APPEAL: המארז כולל: סוטאז' 28 ס"מ + מכסה , מחבת 20 ס"מ 

כלי הבישול מסדרת black berry מאופיינים בקווים חדים, ארגונומיים ונוחים לשימוש | בסיסי הכלים מיוצרים 
בטכנולוגיה ייחודית, רב-שכבתית העשויים מנירוסטה ואלומיניום מלוכדות יחד היוצרים את החומר המיוחד בעל 3 

השכבות | ידיות מעוצבות מיציקת נירוסטה הממוקמות בריחוק מהכלי החם לנוחות ובטיחות השימוש | עיצוב ייחודי של 
שפת הכלי המאפשר מזיגה קלה ונקייה ללא נזילות | חלקו הפנימי של הכלי כולל סימוני קיבולת למדידה קלה ונוחה | 

תחתית אינדוקציה המשפרת את אפקטיביות פיזור החום ומאפשרת בישול מהיר וחסכון באנרגיה | מתאים לשימוש על 
כיריים גז, חשמל, קרמי ואינדוקציה | ניתן לשימוש בתנור עד לטמפרטורה 180 מעלות

BFL אחריות: שנתיים ע"י היבואן הרשמי
סט סכו"ם יוקרתי ל12 סועדים: 12 סכינים , 12 מזלגות , 12 כפות , 12 כפיות

אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי BFL | התמונות להמחשה בלבד
בשווי של 1,320 ₪

מוסד הטכניון
למחקר ופיתוח
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אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

ARCOSTEEL מארז 6 חלקים  + סט סכיני שף ומשחיז מבית
:STONE מארז מחבתות וסירים מסדרת

יציקת אלומיניום בעלי 3 שכבות של ציפוי STONE מונע הדבקות | חזק, עמיד ומאפשר פיזור חום אחיד בזמן הבישול | 
קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח הכלים | מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה | מותאם לדרישות התקן הגרמני 

והאמריקאי FDA | המארז כולל: סיר 24 ס"מ + מכסה , סיר 20 ס"מ + מכסה , מחבת 24 ס"מ , מחבת 16 ס"מ
סט סכיני שף ומשחיז דו שלבי 4 חלקים:

להב הסכינים עשוי מפלדת אל חלד גרמנית בעלת עמידות לאורך שנים | הסכינים בעלות מבנה ארגונומי לאחיזה נוחה 
| המשחיז בעל עיצוב ארגונומי בגימור GRIP SOFT - שלב ראשון השחזת פלדה ליצירת להב חד במיוחד והשלב השני, 
השחזה קרמית לליטוש עדין  של הלהב | בסיס המשחיז עם תחתית גומי למניעת החלקת המשחיז על משטח העבודה | 

ARCOSTEEL התמונה להמחשה בלבד | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי
בשווי של 648 ₪
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אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

VISCO CHARCOAL שלוש כריות
Aeroflex מבית

חומר ה-VISCO הייחודי מפיג את הלחץ מאזור הצוואר 
והראש ומעניק שנת לילה רגועה ונוחה | שילוב ייחודי 

של סיבי פחם המונע הצטברות בקטריות בכרית ומעניק 
סביבה הגיינית ובריאה | תעלות אוורור המעניקות אוורור 

אקטיבי לאזור הצוואר במהלך הלילה | כיסוי הכרית 
המשלב את סיב ה BAMBOO בעל יכולת גבוהה של 

נידוף הלחות ושמירה על בד קר ויבש | כיסוי כביס ואוורירי 
| מתאים לישנים על הצד והגב | אחריות: אירופלקס 

בכפוף לתעודת האחריות
בשווי של 1,410 ₪
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אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

VISCO CLASSIC זוג כריות
MPS שמיכת חורף זוגית מונו +

VISCO CLASSIC זוג כריות
כרית עשויה פתיתי VISCO גמישים ואלסטים המתאים עצמם למבנה הצוואר והראש לתמיכה מושלמת במהלך הלילה. 

| בזכות הפתיתים ניתן לשנות את גובה הכרית ולהתאים את הכרית גם לאנשים שאוהבים כרית גבוהה וגם לאנשים 
שמעדפים כרית נמוכה יותר. | כיסוי נשלף לכביסה בשילוב סיבי BAMBOO המאפשרים נידוף מהיר של הלחות ומקנים 

משטח שינה יבש ונעים.
MPS שמיכת חורף זוגית מונו

שמיכה זוגית גודל 200*220 ס"מ | שמיכת חורף דו צדדית מפנקת במיוחד. צידה האחד מיקרו פליז נעים למגע ומפנק 
במיוחד. וצידה השני מיקרופייבר עדין ונעים. | השמיכה עשויה סיבי פוליאסטר סיליקוני, קלת משקל, נושמת, אוורירית. | 

ניתנת לכיבוס בטמפרטורה של עד 60 מעלות.
בשווי של 947 ₪
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אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

סט 3 מחבתות EDGE + פלטת גריל עגולה עם מכסה זכוכית
סט מחבתות EDGE: הסט מכיל: מחבת 28 ס"מ , מחבת 24 ס"מ , מחבת 20 ס"מ

מתאים לשימוש על כיריים גז, חשמל, קרמי ואינדוקציה
BFL אחריות: 10 שנים ע"י היבואן הרשמי
פלטת גריל עגולה עם מכסה זכוכית:

עיצוב בסגנון אלגנטי, מודרני ומרשים | פלטת גריל 30 ס"מ
מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים - גז, חשמל, קרמי, אינדוקציה | מתאים לשימוש בתנור ללא הגבלת 

BFL טמפרטורה )כולל המכסה עד 150 מעלות( | אחריות: שנתיים ע"י היבואן הרשמי
בשווי של 1,237 ₪

6

אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

 RICHSTONE סט סירים 9 חלקים
RICHSTONE - שילוב של שיש וכסף יציקת אלומיניום | 

הסט כולל: סיר 20 ס"מ + מכסה , סיר 24 ס"מ + מכסה , 
מחבת 24 ס"מ , כף ניילון , תרווד ניילון , מטחנה חשמלית 

שחורה , תחתית סיליקון לסיר חם 
בשווי של 1,100 ₪
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אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

סט מצעים זוגי סאטן רקום + 2 מגבות
מערכת מצעים זוגית: 100% כותנה סרוקה סאטן | סדין 
 50X70 200 ס"מ | 2 ציפיותX220 160 ס"מ | ציפהX200

ס"מ | צבע ודגם יסופקו ע"פ מלאי קיים 
סט 2 מגבות: 100% כותנה | 1 מגבת גוף במידה 
70X140 ס"מ | 1 מגבת פנים במידה 50X90 ס"מ | 

משקל 530 גר'/מ"ר | צבע ודגם יסופקו ע"פ מלאי קיים | 
התמונות להמחשה בלבד

בשווי של 998 ₪
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MAGIMIX מבית LE GLACIER מכונת גלידה
DV11243 :דגם

הכנת גלידה, סורבה או פרוזן יוגורט ל 6-10 מנות )כ-1.5 
ליטר( בזמן של 20-30 דקות | דפנות מבודדות השומרות 
על טמפרטורת המרכיבים  | פנים הקערה עשוי נירוסטה 

מה שמאיץ את תהליך ההקפאה | קערה הניתנת 
להקפאה | צינור הזנה רחב המקל על מזיגת התוצרים 
| מכסה שקוף המאפשר בקרה בזמן פעולת ההכנה | 
מידות: גובה 27 ס"מ, רוחב 17 ס"מ, עומק 17 ס"מ | 

תוצרת איטליה | צבע: אדום/לבן יסופק ע"פ מלאי קיים

11

אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

זוג כריות שינה GEL TOUCH מבית ד"ר גב
HK-106GEL :דגם

הכרית עשויה מחומר ויסקו אלסטי ייחודי ומתקדם 
)Memory Foam( אשר פותח במעבדות החלל של 

NASA | הכרית משלבת צד אחד לחודשי הקיץ )ג'ל( וצד 
אחד לחודשי החורף )ויסקו אלסטי( | הג'ל מעניק אפקט 

קירור מרענן בעת הנחת הראש והפעלת לחץ על הכרית | 
ציפית מבד ג'קרד איכותי ונעים למגע הניתנת לכביסה | 
מיוצרת ביציקה אחת ומעניקה נוחות מירבית לאורך זמן 
| מאווררת ואינה סופחת לחות, אנטי בקטריאלית ודוחה 

את קרדית האבק
בשווי של 1,100 ₪
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אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

VARDINON מערכת מצעים זוגית + 2 מגבות + שמיכת מעבר זוגית מבית
מערכת מצעים זוגית:

100% כותנה סרוקה | סדין זוגי עם גומי 160X200X30 ס"מ | ציפה זוגית 200X220 ס"מ | 2 ציפות 50X70 ס"מ
סט 2 מגבות:

100% כותנה | 2 מגבות פנים במידה 50X90 ס"מ
שמיכת מעבר זוגית:

200*220 ס"מ
דגם וצבע יסופקו ע"פ המלאי הקיים | התמונה להמחשה בלבד

בשווי של 989 ₪
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Air Fryer סיר טיגון ללא שמן בטכנולוגיית
AF1204/S1706 :דגם

סיר טיגון ללא שמן בטכנולוגיית Air Fryer - פטנט המאפשר הכנת מאכלים כמעט ללא שומן | אויר חם הזורם במהירות 
עצומה מאפשר "טיגון" בריא ללא שומן ומייתר את פעולת השמן | דפנות קרות + ידית מבודדת לנוחות השימוש | גוף 

חימום מנירוסטה | טיימר 30 דקות עם צליל התראה | מיכל טיגון גדול עשוי מתכת ואמייל לשילוב מושלם של חום 
ועמידות | חלל פנימי לאחסון כבל החשמל משאיר את משטח העבודה במטבח מאורגן ונקי | קל לניקוי על ידי פירוק 

פשוט למדיח או שטיפה קלה בכיור | צבע: שמנת/שחור- יסופק ע"פ מלאי קיים | התמונה להמחשה בלבד
אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי אלקטרה
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CRB60 הלהיט הבריאותי בלנדר דגם
בלנדר שייק להכנת מיצי פירות 1000W סמוראי CRB60RD | מושלם להכנת שייקים ממגוון 

סוגים )מפירות, גלידה, פרוטאין למתעמלים ועוד(, רטבים, קוקטיילים, מחיות ועוד תוך 
שניות.| מנוע עוצמתי במיוחד עם הספק W 1000 | 6 להבי נירוסטה המתאימים לריסוק 

קרח ולערבול מושלם תוך שניות | לוח בקרה הכולל 3 לחצני מגע עם תאורת לד | 3 מצבי 
הפעלה )BLEND ,PULSE ,ON/OFF( | כולל 2 מכלי ערבול בקיבולת 600 מ"ל ו-700 

מ"ל הניתנים לנשיאה לדרך | מכלי ערבול מחומר TRITAN  BPA FREE וניתנים לשטיפה 
במדיח הכלים | כולל מכסה אטום לאחסנה במקרר | כולל מכסה עם פייה לשתייה ישירות 

ממכלי הערבול ולנשיאה נוחה לדרך | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי ניופאן

15

SAMURAI מיקסר מקצועי מבית
SUM-350B/W :דגם

מנוע עוצמתי ושקט במיוחד | קערת נירוסטה בקיבולת 5.5 ל' | בורר עוצמה עם תאורת 
 1290W  | 800W :לד כחולה | מושלם ללישת בצקים, הקצפה וערבול תערובות | הספק

Max Locked motor | קערת נירוסטה בקיבולת 5.5 ליטר עם ידית | כולל: מקצף 
נירוסטה, וו לישה לבצק ווו גיטרה מאלומיניום | בורר עוצמה עם 6 מהירויות לבחירה 

ופונקציית פולס | תאורה בצבע כחול סביב לבורר העוצמה | ערבול יסודי ומהיר | מקצפת 
משיקה לדפנות הקערה | מנוע עוצמתי ושקט במיוחד | בסיס רחב ורגליות מונעות 

החלקה ליציבות גבוהה בזמן הפעולה | ארץ ייצור: סין | צבע: שחור / שמנת - לבחירה
 אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי ניופאן
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SAUTER מיקרוגל דיגיטלי מבית
MIC669S :דגם

נפח 23 ליטר | טיימר דיגיטלי | פאנל המכשיר בעברית/
אנגלית | 6 תוכניות חימום | הפשרה לפי זמן ועוצמה | ידית 

משיכה ארגונומית | מנגנון בטיחות מפני ילדים | צבע: 
נירוסטה | עוצמת המיקרו 800 וואט | התמונה להמחשה 

בלבד | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי אלקטרה

18

TOG3030B :דגם SAUTER טוסטר אובן
פאנל הטוסטר בציפוי זכוכית יוקרתית | דלת זכוכית 
כפולה ועבה במיוחד 4 גופי חימום מנירוסטה | טיימר 
הפעלה - 60 דקות | ווסת טמפרטורה 100-230 מעלות

מגש תחתון לאיסוף פירורים | פנים הטוסטר צבוע באמייל 
שחור | דלת זכוכית כפולה | צבעים: שחור | נפח: 30 ליטר 

Stay on | 1600 | כולל טורבוW :הספק |
גובה: 29 ס"מ רוחב: 51 ס"מ עומק: 38 ס"מ )כולל ידית(  

התמונה להמחשה בלבד
 אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי אלקטרה
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מעבד מזון ובלנדר מקצועי 3 ב-1 מבית 
RUSSELL HOBBS דגם: 1900556

מעבד מזון, בלנדר ומטחנת קפה ותבלינים | עוצמה- 
W600 | 2 מהירויות ומצב פולס | קיבולת קערת מעבד: 
1.5 ליטר- נטו לשימוש | כולל מיכל בלנדר - 1.5 ליטר | 
כולל מטחנת קפה ותבלינים | נעילה בטיחותית כפולה 
בקערה )בבסיס ובמכסה( | אחסון כבל החשמל בגוף 

המכשיר | רגלית מונעת החלקה ליציבות נוספת | הקערה, 
המיכל והאביזרים ניתנים לשטיפה במדיח כלים | אביזרים 

נלווים: דסקית חיתוך, קיצוץ ופריסה, אביזר להקצפה 
ולהב לערבול, סכין פלדה לקיצוץ | התמונה להמחשה 
בלבד | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי שריג אלקטריק
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HP ערכת גיימינג לשדרוג חווית המשחק מבית
 HP-KIT GAMING 1 :דגם

 | HP ערכת גיימינג מקצועית מבית ענקית המחשוב
עכבר- 4 מקשים 1000/1600DPI עד 5 מיליון | לחיצות 

ארגונומי ונוח במיוחד | מקלדת - ממברנה 104 מקשים, 
תאורת גיימינג אחורית Rainbow, עברית/ אנגלית | 

אוזניית סטריאו גיימינג עם שליטה על עוצמת השמע | 
מיקרופון מובנה רגיש | פד לעכבר גיימינג מגן מפני מים- 

3 מ"מ Rubber תפור | ניתן לשטיפה במים
אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי סיריוס
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Pure Cinema מצלמת דרך לרכב עם 3 עדשות צילום מבית
DVR-33 :דגם

רזולציה 1080P | גודל מסך: ''4 | בעלת שלוש מצלמות: מצלמה קדמית - מצלמת ומתעדת את מהלך הנסיעה | 
מצלמה פנימית - מצלמת את פנים הרכב | מצלמה אחורית - מצלמת ומתעדת את הנסיעה מהשמשה האחורית | 
G sensor - חיישן רגיש המזהה פגיעה או מכה חזקה ברכב | מפעיל מצב הקלטה בחירום | מיקרופון מובנה איכותי 

להלקטת סאונד | מערך הקלטה - חכם בתנועות חדות | סוללה פנימית 200mAh | עמיד בטמפרטורות קיצון - מתאים 
לאקלים הישראלי | ראיית לילה באיכות גבוהה | פיקסל: 2.5M CMOS | עדשת זווית: 170 מעלות | תמיכה בכרטיס זיכרון 

עד 32GB )לא כלול( |כולל כבל USB | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי סיריוס
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Qi לספורט עם רצועת עורף + מטען אלחוטי TWS 200 אוזניות
VerveBuds 200 :עם רצועת עורף: דגם TWS אוזניות

אוזניות ללא חוטים הממוקמות בתוך האוזן, קלות משקל, מותאמות בצורה ארגונומית למבנה האוזן | עמידות בגשם 
 Amazon-Alexa, ומתאימות לכל סוג של סמארטפון וטאבלט | האוזניות מתחברות בקלות לפקודות קוליות באמצעות

Siri ו- Google Assistant וכוללות מיקרופון למענה לשיחות טלפון | האוזניות מציעות עד 3 שעות שימוש רציף, וניתנות 
לטעינה מכל מקום באמצעות נרתיק הטעינה | גרסת Bluetooth 5.0 | תקן עמידות במים IPX5 | מיקרופון מובנה למענה 

לשיחות | תמיכה בפקודות קוליות | מבנה קל משקל וארגונומי | האריזה כוללת: אוזניות VerveBuds200 + שרוך גומי, כבל 
טעינה, נרתיק טעינה ומדריך למשתמש | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

מטען אלחוטי Qi כולל מתאם לכל סוגי המכשירים:
מטען נייד Power Bank המאפשר טעינה אלחוטית מהירה למכשירים תומכים | מטען אלחוטי נצמד ואקום כולל מתאם 
לכל סוגי הניידים | עיצוב חדשני מאפשר הצמדה בטוחה של המטען למכשיר הסמארטפון | כולל סט המאפשר התאמה 

לכל מכשיר Android / iPhone | נפח סוללה - mAh 10000 | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי HBZ סחר

23

אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

 מדרך עיסוי שיאצו מקצועי
FM-TS9 :דגם

מדרך המעניק עיסוי אגודלים מקצועי לכפות הרגליים 
המוענק ע"י תנועה סיבובית וייחודית | מעוצב בצורה 
מודרנית וחדשנית | בעל 9 ראשי עיסוי חזקים במיוחד 

בכל צד | התמונות להמחשה בלבד
בשווי של 600 ₪
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רמקול נייד משולב טעינה אלחוטית ושעון
BP- 2280 דגם

סאונד - נקי ועשיר עם טווח תדרים רחב המתאים לחדרי שינה, משרדים מטבח ועוד מגוון חלליםסאונד - נקי ועשיר 
עם טווח תדרים רחב המתאים לחדרי שינה, משרדים מטבח ועוד מגוון חללים | BLUETOOTH - הזרמת מוזיקה באופן 
אלחוטי, מתאים לשימוש עם iPhone ו- Android | טעינה אלחוטית - משטח Qi עם טעינה מהירה 2.1A מתאים למוצרי 
אנדרוריד תומכי Qi ו- iPhone X / 8 | שקע טעינה - USB בפאנל האחורי מאפשר פתרון טעינה נוסף למכשירים שלא 

תומכים בטעינה אלחוטית | רדיו FM - עם סריקה אוטומטית ושמירה של תחנות בזיכרון | שעון מעורר - אפשרות כיוון שני 
מועדי יקיצה למשתמשים מרובים | צליל שעון מעורר - אפשרות בחירת צליל התראה: צפצוף BUZZ או רדיו | תצוגת לד 

גדולה - מפורטת המציגה את השעה, או את מקור השמע בו המכשיר פועל | כניסת AUX מ - 3.5 מ”מ לחיבור ישיר בין 
הסמארטפון, הטאבלט, נגני מוזיקה ועוד | מצב שינה - מאפשר תזמון כיבוי אוטומטי של הרמקול לפי הגדרה מראש

 | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי סיריוס
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STB-121 :בידורית ''12 עם מיקרופון אלחוטי דגם
הספק: 1000W |וופר ''12 |ממשק רמקול ידידותי למשתמש ומהיר לתפעול | מיקרופון 

אלחוטי UHF- לשימוש במרחקים ארוכים במיוחד | אפשרות חיבור מיקרופון חוטי בכניסת 
6.3 מ"מ להוספת זמר | חיבור אלחוטי בבלוטוס להפעלת מוזיקה באופן ישיר מהאייפון/

אנדרואיד | TWS- טכנולוגיית בלוטוס המאפשרת חיבור של 2 רמקולים למקור שמע אחד 
USB/ באופן אלחוטי לחווית סטריאו עוצמתית )חייב להיות רמקול מאותו הדגם( | כניסת
SD - לניגון קבצי MP3 ישרות מכרטיס הזיכרון | הקלטה דיגיטלית של קריוקי ישירות על 
דיסק און קי או כרטיס זיכרון | בורר עוצמת ECO למיקרופונים האלחוטיים | שליטה על 

עוצמת השמע של הרמקול והמיקרופונים המחוברים בבת אחת | כניסת AUX - חיבור ישיר 
 POWER לסמארטפונים, טאבלטים וכל מקור מוזיקה בעל יציאת 3.5 מ"מ | טעינה עם
BANK וברכב- שקע טעינה MICRO USB המאפשר להטעין את הבידורית בכל מקום 

באמצעות סוללת גיבוי 5V/1A | שני מקורות כוח - ניתן להפעלה ע”י סוללה נטענת וגם 
ע”י חיבור חשמל ישיר לשימוש ממושך ללא הפסקה | שקע לחצובה הנמצא בתחתית 

הבידורית עם בורג בטיחות | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי סיריוס
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Eco 595T :בוסטר התנעה לרכב משולב עם פנס עוצמתי דגם
ערכת החירום המושלמת עם סוללה קלה ונוחה לשימוש | בתוך שניות בודדות ניתן להתניע 

רכב עם מצבר חלש | סוללה ניידת בעלת קיבולת 10,000mAh, סוללת פולימר ליטיום | 
מטעין את כל סוגי הטלפונים הניידים / טאבלטים | פנס LED עוצמתי מובנה בגוף המטען 

לכל מטרה ועד 7 שעות | כבלים עם הגנה מפני טעינת יתר | שתי יציאות USB חזקות 
במיוחד של 5V/2.0A כל אחת | כבל לטעינה 3 ב-MicroUSB,TYPE C,Iphone( 1( | זמן 
טעינת ערכת הסוללה – עד 5 שעות | הנחיות שימוש בסוללת הגיבוי: חבר את המהדק 

האדום )תנין( של הכבל המגשר לסוללה של הרכב החיובי בקוטב )+( ואת הכבל השחור 
לקוטב )-( | חבר את הכבל של כבל מגשר לתוך השקע של סוללת הגיבוי | הפעל את הרכב | 

Barcom אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי
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מקרן קול Bluetooth עוצמתי
HDS-110 :דגם Pure acoustics מבית

הספק: Bluetooth | 150W מאפשר הפעלה של מוזיקה 
 IOS-באופן אלחוטי לרמקול | תומך מערכת אנדרואיד ו
 LIVE סאונד בר 2.0 - צליל ברמת קולנוע ביתי | כניסת |

IN- כניסת 3.5PL מ"מ המאפשר חיבור לסמארטפון, 
טאבלט וכל מכשירי הנגינה להם יציאת אודיו חוטית | 

כניסת USB וכרטיס זכרון – מאפשר ניגון מוזיקה ישירות 
מכרטיס הזיכרון בקבצי MP3 | רדיו FM - טיונר דיגיטלי 
המופעל ע"י סריקה אוטומטית לקליטת תחנות רדיו | 

התקנה קלה - חיבור ישיר ופשוט להפעלה | שלט רחוק | 
צבע: שחור | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי סיריוס

29

GENEVA :דגם SWISS סט 3 מזוודות קשיחות מבית
 ABS-אשר עברו בדיקת איכות קפדנית | עשויות מ SWISS מזוודות קלות משקל מתוצרת
חומר חזק, גמיש ועמיד במיוחד | למזוודות ידית טלסקופית איכותית הניתנת להתאמה 
אישית | שתי ידיות נשיאה בנוסף לידית הטלסקופית- ידית עליונה וידית צידית בעלות 

הגנות פנימיות למניעת נזק לידיות | רוכסן ראשי איכותי בנוסף לרוכסן הרחבה להגדלת 
נפח המזוודה- למזוודה הגדולה והבינונית | מנעול קומבינציה איכותי | כיסים פנימיים 

בעלי ארגוניות | תאים אלסטיים מרשת פנימית דו צדדיים לאחסון דברים קטנים | רוכסן 
פנימי שיוצר חלוקה מלאה של המזוודה מבפנים | בטנה מצופה PU עם ריפוד | 4 גלגלים 

איכותיים ומסתובבים 360 מעלות לכל מזוודה לצורך הפחתת עומס הגרירה בצורה 
משמעותית ונסיעה חלקה | מידות: מזוודת עליה למטוס "37.5x22x50 :20 | מזוודה 

בינונית "41.5x26x60 :24 | מזוודה גדולה "47.5x29.5x70 :28 | *המידות מוצגות לפני 
פתיחת ההרחבה למזוודות | צבע: שחור/אפור כסוף/כחול נייבי - לבחירה

האחריות הינה על פגמי ייצור בלבד | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי מ.מ.ס.י
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טרולי עסקים ''20 עם כיס קדמי נפתח + מטען נייד נצמד לסמארטפון
PC129F :טרולי עסקים ''20 עם כיס קדמי נפתח דגם

מזוודה עם כיס קדמי לגישה נוחה למחשב הנייד | נעילת תא ראשי וקדמי בנפרד | 
גלגלים כפולים | המזוודה עשויה PC | משקל: 2.9 ק"ג | מידות: 39.5X23X55.5 ס"מ | 

צבע: שחור | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי HBZ סחר בע"מ
מטען אלחוטי Qi כולל מתאם לכל סוגי המכשירים:

מטען נייד Power Bank המאפשר טעינה אלחוטית מהירה למכשירים תומכים | מטען 
אלחוטי נצמד ואקום כולל מתאם לכל סוגי הניידים | עיצוב חדשני מאפשר הצמדה בטוחה 

 Android של המטען למכשיר הסמארטפון | כולל סט המאפשר התאמה לכל מכשיר
5V/2A ( | )5V/3A(Type-C | )5V/2A(Micro | mAh 10000 - נפח סוללה | / iPhone

Standard USB( | מידות: 130*66*12.5 מ"מ | אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי HBZ סחר 
בע"מ | התמונות להמחשה בלבד
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DREAM CARD כרטיס
בשווי 480 ₪  

פריסה ארצית רחבה כ-500 חנויות במיקומים הנגישים 
ביותר ברחבי הארץ 

10 רשתות מובילות בתחום האופנה והלייף סטייל
תוקף הכרטיס הנו 5 שנים

אינו משתתף במבצעים והנחות
למימוש במגוון רשתות מובילות

 LEGO מארז הרכבה
המכיל 840 חלקים 

המארז כולל: 840 חלקים | 6 דמויות | מתאים לגילאים 9-14 | סדרת הלגו תסופק על פי מלאי קיים: נקסו / זולו / בטמאן
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GOLF שובר לרשתות
בשווי 600 ₪

GOLF שובר כספי למימוש ברשתות
למימוש ברשתות המופיעות בתמונה בלבד: 

 GOLF&KIDS, &GOLF, GOLF&CO, &CO, MAX
MORETTI, POLGAT, INTIMA, BLUE BIRD

בתוקף ל-5 שנים
לא כולל כפל מבצעים והנחות

 FOX HOME כרטיס לרשת חנויות
בשווי 650 ₪ 

כרטיס בסך ₪650 למימוש ב-60 סניפי הרשת
ללא כפל מבצעים והנחות 

תוקף השובר ל-5 שנים
OUTLET-לא ניתן למימוש בחנויות עודפים ו

גיפטקארד מבית לאומי קארד
בשווי 400 ₪

פרטים אודות הרשתות המכבדות את הכרטיס, ותנאי 
השימוש בו, יופיעו באתר הבחירה

)בהתאם למפורט באתר לאומי קארד(
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תנאי החלפה ברשתות


