
HOME ART

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája

Z-XY 
Z-XY-SC 
Z-XY-Z 
Z-XY-B

Z főző/sütő edény hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, 
analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus 
alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fülek/nyél, 
egyes edényeken tapadásmentes URA felület (Z-2020, Z-2430) indukciós 
főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=űrtartalom dl-ben, SC=nyéllel, 
Z=bordázott alj, B=kupolás fedővel

AISI 316L acél test és fedő speciális 
kialakítású edényperem aljba épített 
mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t 
nyomáson ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra  vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt 
jótállás

Z-XY-S Z főző/sütő edény 
fedő nélkül

hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, takarékos sütés és főzés, 
akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő 
fülek, X= átmérő cm, Y=űrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, 
S=fedő nélkül

AISI 316L acél test és fedő speciális 
kialakítású edényperem aljba épített 
mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t 
nyomáson ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra  vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt 
jótállás

ZV-XY 
ZV-XY-Z

Z ovális  
sütőedény

hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, 
akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő 
nyél, thermo kontrol nélkül, tapadásmentes URA felület, X= átmérő cm, 
Y=űrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas. S=fedő nélkül nyéllel, 
SC=fedővel nyéllel, LS= fedő nélkül, fogóval és nyéllel, LSC= fedővel, 
fogóval és nyéllel, ‚/S’=nem URA felületű

316L acél test és fedő 
speciális kialakítású edényperem 
aljba épített mágnesezhető mag 
alj rögzítése 1200 t nyomáson 
ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra  vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt 
jótállás

Z-WXY Z wok hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, 
analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus 
alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fülek/nyél, 
indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=űrtartalom dl-ben, 

AISI 316L acél test és fedő speciális 
kialakítású edényperem aljba épített 
mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t 
nyomáson ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra  vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt 
jótállás

Z-QXY 
Z-QXY-SC

Z quadra edény szögletes design, hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, 
takarékos sütés és főzés, analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet 
ellenőrzésére, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, 
bordázott alj a rostonsütéshez, át nem melegedő fülek/nyél, indukciós 
főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=űrtartalom dl-ben, SC=nyéllel,

AISI 316L acél test és fedő 
speciális kialakítású edényperem 
aljba épített mágnesezhető mag 
alj rögzítése 1200 t nyomáson 
ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra  vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt 
jótállás

Z-420-20 
Z-420-24

Z synco clik az összes 2literesnél nagy 20cm-es és 2.7 literesnél nagyobb 24cm-es, az 
alján korona szimbólummal ellátott Zepter edénnyel használható 
gyorsfőző rendszerként, kiméletes, de idő és energiatakarékos főzésre

AISI 316L acél 
működés kb 1 bar nyomáson 
3 lépcsős biztonsági védelem

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra  vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt 
jótállás

Z-CBX 
Z-CBLX

kombi tálak fedővel és fedők tisztításra, előkészítésre, tálalásra, sütésre, újramelegítésre, tárolásra, 
edények térfogatnövelésére, emeletes főzés esetén második hőforrásként. 
Lezárhatók saját műanyag fedőjükkel. A fedők önállóan is elérhetők 
(Z-CBLX), X=átmérő

AISI 304 acél 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás  
acél részekre: min 30 év 
vállalt jótállás  
műanyag részekre: 2 év

Z-SBXS 
Z-SBXD

tálalótálak mély és lapos 
kivitelben

tisztításra, előkészítésre, tálalásra, sütésre, újramelegítésre, megegyező 
átmérőjű kombi tálak lefedésére, ételek tárolására a Zepter edényfedőkkel 
kombinálva, ugyanakkor emeletes főzőrendszer részeként is használhatók 
akár más edények, tálak lefedésre, akár kiegészítő főzőfelületként, 
tapadásmentes URA felülettel, X=átmérő, S=lapos, D=mély

AISI 304 acél 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás  
acél részekre: min 30 év 

Z-QBX 
Z-QBXS 
Z-QBXD

quadra kombi tálak szögletes design, fedő nékül, tisztításra, előkészítésre, tálalásra, sütésre, 
újramelegítésre, tárolásra, edények térfogatnövelésére, emeletes főzés 
esetén második hőforrásként, X=átmérő, S=lapos, D=mély

AISI 304 acél 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás  
acél részekre: min 30 év 
vállalt jótállás  
műanyag részekre: 2 év

Z-SX Z szűrő edények zöldségek, gyümölcsök egyszerű tisztítása és szárítása, megfelelő 
átmérőjű/mélységű Zepter edényekbe helyezve/lefedve párolórendszert 
alkot, Z-3AC, Z-CB20 és Z-CB24 termékekkel kombinálva emeletesen 
főzhet, X=átmérő

AISI 316L acél test és fedő 
speciális kialakítású edényperem 
ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás  
acél részekre: min 30 év 
vállalt jótállás  
műanyag részekre: 2 év

Z-420-18 
Z-420-18C 
Z-420-18S

Z pároló edény pároló rendszer, a rendszer a C és az S jelű külön is megvásárolható, 
elemekből áll, élelmiszerek tisztítása, lecsöpögtetése és párolása. 3 liternél 
nagyobb edényekkel kombinálható. 5.8l edénnyel és syncro clikkel egy 
teljes párolórendszert alkot

AISI 304 acél 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás  
acél részekre: min 30 év 

Z-B22 Z kosár zöldségek, gyümölcsök párolása, tisztítása, szárítása, párolás 4 liternél 
nagyobb, 24cm átmérőjű edényekben

AISI 304 acél 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás  
acél részekre: min 30 év

Z-SR20 Z tésztaszűrő tésztafélék főzésére, 5.8 literes vagy annál nagyobb, 20cm átmérőjű 
edénnyel használandó

AISI 316L acél test és fedő 
speciális kialakítású edényperem 
ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás  
acél részekre: min 30 év 
vállalt jótállás  
műanyag részekre: 2 év

Z-2AC 
Z-3AC

Z reszelő, kiemelő, szűkítő zöldségek, sajt, stb közvetlenül az edénybe történő reszelése, tisztítás és 
előkészítés, pároló felületként is használható, Z-2AC csak 20cm-es, Z-3AC 
20 és 24cm-es edényekhez

AISI 304 acél 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás: min 30 év

Zepter terméktájékoztató lap, a szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztatás céljából
Kérjük azon termékeket az utolsó oszlopban láthatóan (‚X’-el) bejelölni, melyek a tájékoztatás/szerződéskötés tárgyát képezi!
Szett összeállítások esetén kérjük bejelölni a szett részét képező összes terméket!

Terméktájékoztató lap, a szerződéskötést  
megelőző vásárlói tájékoztatás céljából
Érvényes: 2017. június 1-től

Szerződés szám: 



Z-SK Z vákuumgomb térfogatnövelésre használt felforrósodott kombi és Quadra tálak 
biztonságos leemelésére, kezelésére

műanyag vállalt jótállás  
műanyag részekre: 2 év

Z-DTC Z digitális thermokontrol kijelzi a beállított főzési idő leteltét illetve a beállított hőmérséklet 
elérését, a Z-buzzer révén hangjelzéssel értesít, a megfelelő Zepter 
főzőlappal összehangolva szabályozza annak működését, elemmel 
működik, az analóg thermo kontrol helyére rögzíthető

méret: 70*40 mm 
tömeg (elemmel): 80 g 
elem: 1db CR2 3VDC litium elem (Z-LB) 
elem élettartam: 850 óra (Z-LB) 
rádiójel: 433,050-434,790 Hz 
hatótáv: 30 m beltérben 
haszn. hőm. tartomány: +5-+75 °C

vállalt jótállás: 2 év

Z-ATC Z analóg thermokontrol kijelzi a főzési hőmérsékletet illetve a hőmérséklet főzéshez/sütéshez 
ideális tartományát (illetve a túl alacsony és túl magas hőmérsékletet).  
Az analóg thermo kontrol révén a fedő megemelése nélkül ellenőrizhető a 
főzés folyamata, lehetővé téve a zárt ciklusú főzést. Az analóg thermo 
kontrol működéséhez elemre nincs szükség.

átmérő: 70mm vállalt jótállás: 2 év

Z-Buzzer rádió digitális konyhai 
távjelző

a Zepter digitális themo kontrollal összehangolva jelzi a beállított főzési 
idő leteltét illetve a beállított hőmérséklet elérését, elemmel működik

méret: 72.5*39.5*26.9 mm 
tömeg (elemmel): 50 g 
elem: 2 db std AAA 1.5 V elem 
rádiójel: 433,050-434,790 Hz 
hatótáv: 30 m beltérben 
haszn. hőm. tartomány: +5-+45 °C

vállalt jótállás: 2 év

TFD-942 Edény tisztítószer kiváló hatású tisztítószerek edények mosogatásához és rozsdamentes 
felületek tisztításához. A TFD-942 használata révén könnyedén eltávolítha-
tók a szennyeződések és biztosíthatók a folt- és cseppmentesen ragyogó 
felületek.

90%-ban biológiailag lebomló és 
természetes polírozó anyagokat 
tartalmaz. Foszfátmentes. 
Űrtartalom: 500 ml

–

VS-P VacSy vákuum szivattyú eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható edényekből, hengerekből, 
tálakból, stb, vákuumot alakítva ki. A vákuumozottan tárolt élelmiszerek 
tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nékül. Vezeták nélkül, tölthető 
akkuról működik, a töltő, valamint az asztali/fali tároló konzol tartozék

névl. vákuumnyomás: 600 mbar 
Motor: 12 V DC 
töltő: 100-240 V AC 
akku: 800 mAh Li-ion

kötelező jótállás: 1 év 
+ 
további vállalt jótállás: 1 év 
összesen: 2év

VS-S VacSy vákuumfóliázó eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható, méretezett és az egyedileg 
méretezhető fólia tasakokból, majd a tasak lehegesztésével biztosítja a 
vákuum megtartását. A fólia hegesztő a tartozék adapter csővel alkalmas 
a VacSy tároló edényekben történő vákuumkképzésre is. A vákuumozottan 
tárolt élelmiszerek tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nékül.

névl. vákuumnyomás: 750 mbar 
Feszültség: 220 V 
Teljesítmény: 200 W

kötelező jótállás: 1 év 
+ 
további vállalt jótállás: 1 év 
összesen: 2év

VS-011-X VacSy üvegedények szögletes vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi 
lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum 
megtartását, így a hosszabb frissességet. VS-011-15: 15x15x8.5 cm, 
VS-011-19: 19x19x9.5 cm, VS-011-20: 20x13x8.5 cm, VS-011-22: 
22x22x10.5 cm, VS-011-26: 26x20x9.5 cm

polikarbonát fedő és üveg edény, 
szilikon gumi tömítés, polietilén rács

vállalt jótállás: 2 év

VS-012-X VacSy üvegedények kerek vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi 
lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum 
megtartását, így a hosszabb frissességet. VS-012-18: 18x9.5 cm, 
VS-012-23: 23x10.5 cm

polikarbonát fedő és üveg edény, 
szilikon gumi tömítés

vállalt jótállás: 2 év

VS-013-X VacSy műanyag edények vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a 
vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így 
a hosszabb frissességet. Henger formájú edények: VS-013-05: 11x12,5 cm, 
VS-013-10: 11x19,5 cm, VS-013-15: 11x26,5 cm, VS-013-20: 11x33,5 cm, 
VS-013-12S: 13,5x12,5 cm, VS-013-12L: 113,5x19,5 cm, Szögletes edény: 
VS-013-02: 8x8x12 cm

polikarbonát fedő és edény, szilikon 
gumi tömítés

vállalt jótállás: 2 év

VS-014-X Univerzális VacSy fedők alkalmas bármilyen megfelelő méretű edény vákuumozására, a fedőbe 
épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést 
és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. X=legnagyobb 
vákumozható átmérő.

lexán, szilikon gumi tömítés vállalt jótállás: 2 év

VS-015-X VacSy sajttál vákuumozható tároló edény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a 
vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így 
a hosszabb frissességet. Szögletes: VS-015-22: 22x22x13 cm, VS-015-30: 
30x22x15 cm, Kerek edények: VS-015-19: 19x11 cm, VO-015-28: 28x14 cm

polikarbonát fedő és üveg edény, 
szilikon gumi tömítés

vállalt jótállás: 2 év

VS-016 VacSy univerzális dugó alkalmas tetszőleges üveg levákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi 
lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum 
megtartását, így a hosszabb frissességet. Egy csomag 2db-t tartalmaz

polikarbonát és szilikon gumi vállalt jótállás: 12év

VS-R-3282 
VS-R-3202 
VS-R-SET

VacSy Fóliatekercsek A VS-S fóliázóval l méretezhető (tekercs), vákuumozható és hegeszthető. 
Alkalmas a legkülönfélébb élelmiszerek ésegyéb tárgyak frissességének 
megőrzésére és állapotuk megóvására, 100 ˚C-ig hőálló, max 15 percig, 
VS-R-3282: 300x28 cm, VS-R-3202: 300x20 cm,  VS-R-SET:  
1 tek VS-R-3282 + 1 tek VS-R-3202

4 rétegű, PA/PE –

VS-018-X X Lexi fedő alkalmas bármilyen megfelelő méretű Zepter edény vákuumozására,  
a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő 
vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. 
X=legnagyobb vákumozható átmérő.

lexán, szilikon gumi tömítés vállalt jótállás: 2 év

VO-019 VacSy szivargyújtós töltő 
kábel

hasznos segítség utazás közben, lehetővé teszi a VS-P vákuum szivattyú 
szivargyújtóról való feltöltését

12 V DC vállalt jótállás: 2 év

VS-021-1 VacSy csavaros tetejű 
üvegedény

vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a 
vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így 
a hosszabb frissességet. Űrtartalom: 2.5 liter

polikarbonát fedő és üveg edény, 
szilikon gumi tömítés

vállalt jótállás: 2 év

VGW-0029 VacSy tisztítószer A VGW-0029 tisztítószerek pedig a VacSy tárolóedények hatákony 
tisztítását teszik lehetővé.

Biológiailag lebomló anyagokat 
tartalmaz. Foszfátmentes. 
Űrtartalom: 500 ml

–

VO-022-K MixSy sokoldalú konyhai robotgép, botmixer, 2 sebesség fokozattal, daraboló 
edénnyel, 4 féle cserélhető késsel, fali tartóval és mérőedénnyel, 
biztonségi kapcsolóval és rozsdamentes fém tartozékokkal Megszakítás 
nélkül max 5 percig javasolt használni, utána 10 perc szünet javasolt

Hálózati feszültség: 220-230 V 
Duplán szigetelt készüléktest 
Fordulatszám: 11000-16000 ford/perc 
Teljes hossz: 33 cm 
Tömeg: 925 g 
Teljesítmény: 170 W

kötelező jótállás: 1 év

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája



ZEP-200 
ZEP-101/102/ 
103/104/105 

kávéfőző Zepresso kávéfőző, Zepresso kapszulákhoz, leemelhető víztartállyal, 
biztonsági kapszula befogadó ajtóval, csepegtető tálcával, használt 
kapszula tartóval, a lefőzött kávé mennyisége manuálisan szabályozható. 
ZEP-101/102/103/104/105 kapszulák: royal/barista/intenso/decaffeinato/
ristretto  Lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót

Víztartály: 1 liter 
Teljesítmény: 820-980 W 
Nyomás: 19 bar 
Súly: 3.9 kg 
Méret: 30.5*18.5*26.5 cm

A készülékre:  
kötelező jótállás: 1 év 
+ 
további vállalt jótállás: 1 év 
összesen: 2év

Z-993R rádió digitális indukciós 
főzőlap

hordozható indukciós főzőlap, gyorsan, egyenletesen és takarékosan mele-
gít, működése összehangolható a Zepter digitális thermo kontrollal 
(Z-DTC), összhangolás után a thermo kontrol irányítja a főzőlap 
működését, a thermo kontrolon beállított hőmérsékletnek és főzési időnek 
megfelelően. Funkciók: forró főzőlap kijelzés, gyerekzár, időzítő, 8 előre 
beállított hőmérséklet, 8 teljesítmény fokozat. Kizárólag mágnesezhető 
aljú edényekkel használható

méret: 32*38*6.7 cm 
fedlap: Schott Ceran üveg 
hálózati feszültség: 220-240 V 50 Hz 
főzési tartomány: 60-240 °C 
teljesítmény: 2000 W 
rádió freq. tartomány:  
433.05-434.79MHz

kötelező jótállás: 1 év 
+ 
további vállalt jótállás: 1 év 
összesen: 2év

LS-11X 
LS-11X-A 

Astra kávés poharak rozsdamentes acél csészék és kiegészítőik, 6 személyre,  X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, 
alátét és kanál) 

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-12X 
LS-12X-DG 
LS-12X-GP

LaPerle pezsgős poharak rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, DG=részlegesen aranyozott, GP= 
arannyal futtatott

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-13X 
LS-13X-A 

Conte cappucino poharak rozsdamentes acél csészék és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, 
alátét és kanál) 

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-16X 
LS-16X-Y 
LS-16X-DG 
LS-16X-Y-DG 
LS-16X-GP 
LS-16X-Y-GP

Baron pezsgős poharak és 
desszertes tálak

rozsdamentes acél poharak, tálak és kiegészítőik, 6 személyre,  X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A pezsgős, Y=B desszertes, 
DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-17X 
LS-17X-Y 
LS-17X-DG 
LS-17X-Y-DG 
LS-17X-GP 
LS-17X-Y-GP

Prince boros, vizes, likőrös 
poharak

rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre,  X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A vizes Y=B boros, Y=1 likőrös, 
DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-18X 
LS-18X-A

Taiga teás poharak és 
kiegészítőik

rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre,  X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, 
alátét és kanál) 

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-19X 
LS-19X-A

King whiskey-s poharak rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre,  X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, 
alátét és kanál) 

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-023 
LS-023-X 
LS-023-X-DG

Magic Harmony poharak Rozsdamentes acél talpú üveg poharak, lecsatolható/cserélhető üveg 
kelyhekkel. X=4x6db vörösboros/fehérboros/pezsgős/vizes pohár, X=1 
6db fehér boros pohár, X=2 6 db vörösboros pohár, X=3 6 db pezsgős 
pohár, X=4 6 db fehér boros kehely, X=5 6db vörös boros kehely, X=6   
6 db pezsgős kehely, X=7 6db fém talp, X=8  6db vizes pohár, 
DG=arannyal futtatott

Ólommentes üveg 
A csatlakozó csonk és a kehely egy 
öntvényből készült 
Fém talpakra épített ‚click’ 
mechanizmus a kelyhek fémtalpakról 
történő leválasztásához

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LB-300 
LB-300-X 
LB-306 
LB-306-X 
LB-320 
LB-320-X

Caprice evőeszköz készletek rozsdamentes evőeszköz készletek. 300=36 db-os étkészlet,  
306=48 db-os étkészlet, 320=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, 
X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.3 mikron 24 karát 
ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LB-700 
LB-700-X 
LB-706 
LB-706-X 
LB-720 
LB-720-X

Senator evőeszköz készletek rozsdamentes evőeszköz készletek. 700=36 db-os étkészlet,  
3706=48 db-os étkészlet, 720=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, 
X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.3 mikron 24 karát 
ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LB-200-X 
LB-206-X 
LB-220-X 
LB-230-X 
LB-240-X 
LB-206-Y

Venus evőeszköz készletek rozsdamentes evőeszköz készletek. 200=36db-os étkészlet,  
206=48 db-os étkészlet, 220=12 db-os halas készlet, 230=4 db-os bébi 
készlet, 240=12 db-os steak készlet, X=MP türökpolírozott, X=SP 
ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os 
desszert, Y=29 6 db-os koktél

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.3 mikron 24 karát 
ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LB-600-X 
LB-606-X 
LB-620-X 
LB-630-X 
LB-640-X 
LB-606-Y

Kimono evőeszköz készletek rozsdamentes evőeszköz készletek. 600=36 db-os étkészlet,  
606=48 db-os étkészlet, 620=12 db-os halas készlet, 630=4 db-os bébi 
készlet, 640=12 db-os steak készlet, X=MP türökpolírozott, X=SP 
ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os 
desszert, Y=29 6 db-os koktél

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.3 mikron 24 karát 
ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LB-712-KK-BRN Alu tartódoboz evőeszközhöz barna alu tartótáska evőeszközökhöz, betét nélkül, 84 db evőeszköz 
tárolására, méret: 47*34*13cm, illeszkedő betét: LB-712-BRN.

aluminiumból, festett fa dekorral, 
számzárral

–

LB-950-W/MAH Evőeszköztartó fából mahagóni színű tartódoboz evőeszközökhöz, betét nélkül, 84 db 
evőeszköz tárolására, méret: 50*36*16cm, illeszkedő betét: LB-712-BRN.

fából, mahagóni pácolt felülettel, rézzel 
futtatott kilinccsel

–

LB-712-BRN. Evőeszköztartó betét műanyag evőeszköztartó betét alu és fa tartódobozokhoz (LB-712-KK-BRN 
és LB-950-W/MAH), 84 db evőeszköz tárolására

fröccsöntött műanyag, plüss felülettel –

LZ-150 késtartó rozsdamentes acél késtartó állvány 5 db késnek és 1 db késélezőnek acél: CrNi 18/10 vállalt jótállás: min 30 év

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája



LZ-UKS-001 elektromos késélező Elektromos késélező, ipari gyémánttal bevont élező tárcsákkal. 2 élező 
tárcsa: finom és durva élezéshez, hálózati adapterrel

hálózati feszültség: 220V AC 
működési feszültség: 12V DC 
Teljesítmény: 18W / 1.5 A

kötelező jótállás: 1 év

KP-010/011/
012/013

Felix Solingen professzionális 
kések

Professional konyhai kések, rozsdamentes Molibdén Vanadium acél penge, 
ergonomikus, antibakteriális, redőzött felületű polipropilén markolat, 
megfelel az élelmiszer biztonsági előírásoknak. KP-010/011/012/013, 
hámozó/általános/filéző/húsvágó kés

- vállalt jótállás: 5 év

KA-010/012/
014/016 
KAF-020 
KA-SET..

Felix Solingen Absolute kések Absolute konyhai kések, Japán VG10 66-rétegű damaszkuszi acél, 60-62-es 
keménység a Rockwell skálán, PA6-Polyamide markolat, Megfelel az 
élelmiszer biztonsági előírásoknak. Szettek tartalma: SET1: 
KA-010/012/014/016/KAF-020, SET2: KA-010/016, SET3: KA-
010/012/016, SET4 KA-010/012/014/016

KA-016 Santoku kés 19 cm pengével, 
KA-012 húsvágú kés 20 cm pengével, 
KA-010 kenyérvágó kés 20 cm pengével, 
KA-010 hámozó kés 11 cm pengével, 
KAF-020 húsvilla 18 cm pengével,

vállalt jótállás: 5 év

KR-010 
      /011  
      /013  
      /015  
      /016

Felix Resolute kések Rockwell skála szerinti 59-60-as penge keménység KR-010 hámozó kés 
KR-011 univerzális kés 
KLR-013 szakács kés 
KR-015 konyka kés 
KR-016 santoku kés

vállalt jótállás: 5 év

KZE-001 Zepter Edition No1 kés Santoku kés, X50 CrMoV15 pengeacélból, 19 hasíték a pengefelületen, 
POM markolat

teljes hossz: 31 cm, penge 19,5 cm vállalt jótállás: 5 év

PK-007 For All zsebkés praktikus zsebkés, japán AUS-8 rozsdamentes, jéggel,edzett acél penge, 
57-58-as keménység a Rockwell skálán, könnyű alumínium markolat,  
a penge nyitott és zárt állásban bizhtosítható

teljes hossz: 20 cm, penge 8 cm 1 év szavatosság

KS-010 fűszer olló X50 CrMoV15 jéggel edzett, pengeacél, szétválasztható pengék a 
tisztításhoz, POM markolat, integrált üvegnyitó

– vállalt jótállás: 5 év

KSS-
010/011/012

fenőkések kerámia fenőkés (KSS-010), gyémánt fenőkés (KSS-011), acél fenőkés 
(KSS-012)

hosszúság: 25-26 cm –

KMS-010/011/ 
012/013

késtartó állványok mágneses, fa késtartók (010/011/012/013): tömör bükk/tömör dió/tölgy 
furnér/tömör dió, fa támasztóval  (010/011/012), acél talppal (013)

– –

KCB-010/011 tömör fa vágódeszka tömör dió/tölgy méret 40 x 30 x 4 cm –

LX-033 
LX-033-6

Acél tányéralátétek Akár tányéralátétként akár tálalóként használható. LX-033: 1db-t, 
LX-033-6 6db-t tartalmaz

acél: CrNi 18/10 
átmérő: 32.4 cm

vállalt jótállás : min 30 év

LP-1XX 
LP-1XX-TA 
LP-1XX-KA 
LP-1XX-32

Eden porcelán készletek Csontporcelán ét- és kávés készletek. XX=06 6 személyes, XX=12  
12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávés készlet. 
Az LP-106/LP-112 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávés 
készletekből állnak. LP-106-32=6 személyes tálalótányér szett

csontporcelán –

LP-3XX 
LP-3XX-TA 
LP-3XX-KA 
LP-3XX-32

Flora porcelán készletek Csontporcelán ét- és kávés készletek. XX=06 6 személyes, XX=12  
12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávés készlet. 
Az LP-306/LP-312 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávés 
készletekből állnak. LP-306-32=6 személyes tálalótányér szett

csontporcelán –

LP-8XX 
LP-8XX-TA 
LP-8XX-KA 
LP-8XX-32

Cobalt Royal porcelán 
készletek

Csontporcelán ét- és kávés készletek. XX=06 6 személyes, XX=12  
12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávés készlet. 
Az LP-806/LP-812 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávés 
készletekből állnak. LP-806-32=6 személyes tálalótányér szett

csontporcelán –

LP-3106-SET 
LP-31XX 
LP-31XX-TA 
LP-31XX-KA 
LP-3106-Y 
LP-3101

Black&White porcelán készle-
tek

csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19  6db salátás tányér  

csontporcelán –

LP-3306-SET-CR 
LP-33XX-CR 
LP-33XX-TA-CR 
LP-33XX-KA-CR 
LP-3306-Y-CR 
LP-3301-CR

Imperial Gold Cream 
készletek

csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6 db salátás tányér  

csontporcelán –

LP-3306-SET-BR 
LP-33XX-BR 
LP-33XX-TA-BR 
LP-33XX-KA-BR 
LP-3306-Y-BR 
LP-3301-BR

Imperial Gold Bordeaux 
készletek

csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6db salátás tányér  

csontporcelán –

LP-3306-SET-CO 
LP-33XX-CO 
LP-33XX-TA-CO 
LP-33XX-KA-CO 
LP-3306-Y-CO 
LP-3301-CO

Imperial Gold Cobalt 
készletek

csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6 db salátás tányér  

csontporcelán –

LP-3206-SET-CR 
LP-32XX-CR 
LP-32XX-TA-CR 
LP-32XX-KA-CR 
LP-3206-Y-CR 
LP-3201-CR

Royal Gold Cream készletek csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6db salátás tányér  

csontporcelán –

LP-3206-SET-BR 
LP-32XX-BR 
LP-32XX-TA-BR 
LP-32XX-KA-BR 
LP-3206-Y-BR 
LP-3201-BR

Royal Gold Bordeaux 
készletek

csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6 db salátás tányér  

csontporcelán –

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája



LP-3206-SET-CO 
LP-32XX-BR-CO 
LP-32XX-TA- 
BR-CO 
LP-32XX-KA-
BR-CO 
LP-3206-Y-BR-CO 
LP-3201-BR-CO

Royal Gold Cobalt készletek csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet.  
XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6 db salátás tányér  

csontporcelán –

TF-999F More Juice Press Frozen lassú préselési technológián alapuló gyümölcs és zöldség prés,  
amely fagylaltkészítésre is alkalmas, alacsony fordulat, többfunkciós, 
kompakt préselő dob

fesz: 220-240 V; Telj: 150 W;  
ford: 54/perc; tömeg: 4,7 kg;  
méret: 190x199x459 mm

kötelező jótállás: 1 év 
+további vállalt jótállás: 1,5 év 
összesen 2,5 év

Z-FP2016-S 
Z-FP2016-SC 
Z-FP2425-S 
Z-FP2425-SC 
Z-FP2838-LS 
Z-FP2838-LSC

Z sütőtál URA tapadásmentes hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, 
akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő 
nyél, thermo kontrol nélkül, tapadásmentes URA (Ultimate Resistant 
Application) felület, X= átmérő cm, Y=űrtartalom dl-ben,  
indukciós főzésre alkalmas, SC=nyéllel, S=fedő nélkül nyéllel, 
LSC=fedővel (fül+nyél), LS=fedő nélkül (fül+nyél)

316L acél test és fedő speciális 
kialakítású edényperem aljba épített 
mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t 
nyomáson ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt  
jótállás

Z-FP2016-S/S 
Z-FP2016-SC/S 
Z-FP2425-S/S 
Z-FP2425-SC/S 
Z-FP2838-LS/S 
Z-FP2838-LSC/S

Z sütőtál natúr rozsdamentes hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, 
akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő 
nyél, thermo kontrol nélkül, X= átmérő cm, Y=űrtartalom dl-ben, 
indukciós főzésre alkalmas, SC=fedővel nyéllel, S=fedő nélkül nyéllel, 
LSC=fedővel (fül+nyél), LS=fedő nélkül (fül+nyél)

316L acél test és fedő speciális  
kialakítású edényperem aljba épített 
mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t  
nyomáson ponthegesztett fülek  
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen  
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt  
jótállás

Z-FP2013-S 
Z-FP2013-SC 
Z-FP2420-S 
Z-FP2420-SC  
Z-FP2828-LS  
Z-FP2828-LSC

Z sütőtál tükörpolírozott 
rozsdamentes

hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, 
akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő 
nyél, thermo kontrol nélkül, tükörpolírozott edényfallal, hullám 
kialakítással az edényalj belsejében X= átmérő cm, Y=űrtartalom dl-ben, 
indukciós főzésre alkalmas, SC=fedővel nyéllel, S=fedő nélkül nyéllel, 
LS=fedő nélkül(fül+nyél), LSC=fedővel (fül+nyél)

316L acél test és fedő speciális  
kialakítású edényperem aljba épített 
mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t  
nyomáson ponthegesztett fülek  
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen  
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt  
jótállás

TF-995 Kenyérpirító Polírozott acél, intelligens emelőkar, Frozen gomb – kiolvasztás funkció, 
Reheat gomb – kihűlt pirítós felmelegítése, melegszendvics készítésére is 
alkalmas, hatfokozatú hőszabályozó, sütési időzítővel ellátva

AC 230 V / 50 Hz / 1000 W kötelező jótállás: 1 év 
+ 
további vállalt jótállás: 1 év 
összesen: 2év

PZS1-BL4X 
PZS1-BR4X 
PZS1-YE4X

Philip Zepter Monte Carlo 
cipő

Klasszikus, mégis korszerű, csúcsminőségű bőr és kézi készítés, három 
színben, kiváló bőr talp, kifinomult részletek, Goodyear rámás technika

2 év (szavatosság)

 
 

HOME CARE

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája

AQ-MAG-100 Cleansy AquaMag Elektromágneses mező alkalmazásával megakadályozza a vízkô 
kialakulását és eltávolítja a már kialakult lerakódásokat. Alkalmas néhány 
méteres vízhálózatok illetve vízfogyasztó készülékek védelmére. Nagyobb 
méretű vízhálózatok, családi házak, lakások védelmére nem alkalmas. 
Kizárólag száraz beltéri környezetben alkalmazható.

Fogyasztás: 7.5 VA  
Tekercs frekvencia: 1-5 Hz 
modulációs frekvencia: 4 Hz

kötelező jótállás: 1 év

PWC-301 Tutto Steamy Gőztisztító és gőzvasaló, szennyeződések fellazítása és eltávolítása, 
fertőtlenítés, gőzölős vasalás

Teljesítmény: gőztartály 1500 W,  
vasaló 850 W 
Gőznyomás: 4.5 bar 
Gőzkibocsátás: 80 g/min, max 148 °C 
Víztartály: 1.6 liter

kötelező jótállás: 1 év 
+ 
további vállalt jótállás: 2 év 
 
Összesen 3 év

PWC-400 Turbo Handy 2 in 1 Két funkciós, drótnélküli készülék, leválasztható morzsaporszívó és 
turbókefével ellátott kézi porszívó, lehajtható nyéllel, automata támasz 
funkcióval, könnyen üríthető portartállyal és mosható szűrővel, 
töltőállvánnyal és praktikus kiegészítőkkel

Készülék súlya: 3.4 kg 
Hálózati adapter bemenő: 230-240 V 
Hálózati adapter kimenő: 15.6V DV  
400 mA 
töltési idő: ....óra 
üzemidő teléjes töltéssel: 12-16 perc

kötelező jótállás: 1 év

PWC-570 Therapy Air Ion beltéri légtisztító készülék, 5 szűrővel (elektrosztatikus, antibakteriális, 
hepa, ezüst allergia, aktív szén), negatív ion generátorral, falra 
függeszthető, távirányítható, hangulatvilágítással, 3 üzemmóddal 
(periodikus, csendes, gyermek), turbó fokozattal, légszennyezettség 
érzékelővel,

biztonsági funkció: automata 
kikapcsolás 
kapacitás: 27.8 m3 
max légkeringetés: 5.8 m3/perc 
súly: 8.8 kg

kötelező jótállás: 1 év

PWC-700B Tutto luxo 6sB Hat funkciós, nedves-száraz takarítógép, száraz-nedves takarítás, 
gőztisztítás és fertőtlenítés, gőztisztítás és porszívózás, gőzölős vasalás 
légtisztítás és aromaterápia, párásítás, 4 szintű szűrőrendszer (úszó, lég, 
poliészter, motor, hepa - opcionális), 3 alrendszer (spray, slalom, simply). 
A levegővel beszívott port köddé porlasztott víz révén köti meg. FEKETE 
burkolat

Teljesítmény: gőztartály 2100 W,  
motor 1200W, vasaló 850 W 
Gőznyomás: 4.5 bar 
Gőzkibocsátás: 55 g/min, max 148 °C 
Légkeverés: 22 l/mp 
Porszívó nyomás: 22.4 kPA 
Víztartály: 1.2 liter 
Gégecső: 2.0 m 
Kábel: 5 m 
zajterhelés: 71 dB (A)

kötelező jótállás: 1 év 
+ 
további vállalt jótállás: 2 év 
 
Összesen 3 év

PWC-808 Cleansy Acrobaz Háztartási létra és vasalódeszka 2 az 1-ben, könnyű, praktikus, 
összecsukva könnyen kis helyen tárolható, 32cm hosszú biztonsági 
vasalótartó, 5mm vastag habszivacs alátét, 1mm vastag fémszövet alátét, 
pamut vasalóhozat - opcionális

Magasság: 67 cm 
Vasalófelület: 146*36 cm 
Méret összecsukva: 36*146*11 cm 
Lépcsőfokok száma: 3 
Láb átmérő: 22 mm 
Max terhelhetőség: 250 kg

–

PWC-670-
Orange/Black

Edelwasser Orange és Black lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót vállalt jótállás: 2 év 
lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót

WT-100 Aqueena Pro lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót vállalt jótállás: 3 év

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája



WT-3WF1 
WT-3WF2

„Pearl” és „Swan” 
háromállású csaptelep 
víztisztítóhoz

A Zepter többfunkciós csaptelep két  változatban érhető el: „Pearl” és 
„Swan” modell. Igényes és funkcionális formaterv; gyorsan és egyszerűen 
beszerelhető - praktikus; tartós és strapabíró – minőségi kivitelezés; egy 
megoldás kétféle víz számára – többfunkciós, mivel a csapvíz és a tisztított 
víz két, egymástól teljesen elkülönített rendszeren keresztül nyerhető ki

A csaptelepek kiváló minőségű 
sárgarézből (CW719) készülnek,  
dupla rétegű króm-nikkel bevonattal.  
A TüV Rheinland biztonsági jelzése, 
illetve a higiéniai tanúsítvány jelentik  
a garanciát a csúcsminőségre.

vállalt jótállás: 5 év

 
 

VITAL SYSTEM

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája

LG-818. Kézi masszírozó Az öt különféle masszázsfelület, hatékonyan enyhíti a fáradságérzetet, 
oldja az izomgörcsöket és lazítja a fáradt, sajgó izmokat; növeli a szervezet 
energiaszintjét és javítja az izomtónust; megszüntetni a feszültséget, oldja 
a stresszt. Használatához nem szükséges levetkőzni, de természetesen 
közvetlenül a kezelendő felületen is alkalmazható. Akkumulátorral is 
működtethető. Használati módok: ujjbegy technika, izomlazító masszázs, 
vibrációs masszázs, pulzáló masszázs, kontúrmasszázs

Bemenet: 230 V ~ 50 Hz,  
Kimenet: 3,7 V – 150 mA 
Érintésvédelmi Osztály II. 
Megfelelőség: EMC 2004/108/EC 

1 év kötelező 
+ 
1év vállalt jótállás 
 
összesen 2 év jótállás

HD-002 Ionizáló Hajszárító Kiváló minőségű, svájci termék, ultra könnyű kivitel (354 g),  
6 féle fújás/szárítás kombináció, hideg levegő kapcsoló, cserélhető levegő 
filter, túlhevülés elleni védelem

Feszültség: 230 V / 115 V,  
Frekvencia: 50 Hz / 60 Hz;  
Teljesítmény: 1600 W;  
Zajterhelés: 75 dBA;  
A készülék tömege: 0,6 kg;  
Max használati idő szünet nélkül:  
30 perc, 30 perc után 15 perc szünet 
szükséges

kötelező jótállás: 1 év

PBG-866 Elektromos akupunktúrás 
készülék

Egy könnyen használható, elemmel működő kézi eszköz. Az 
elektro-akupunktúrás kezelés 36 lekerekített, aranyozott tű segítségével 
történik. Az elektromos akupunktúra hatása: enyhíti a fájdalmat, jó 
közérzetet biztosít, nyugtat és oldja a feszültséget, felfrissíti és energiával 
tölti fel a szervezetet. Megoldást jelenthet: fejfájásra, hátfájásra, 
álmatlanságra, válltájéki fájdalom, könyökfájdalomra, térdfájdalomra. 
NEM gyógyító- vagy orvosi eszköz. A készülék használata bizonyos 
esetekben veszélyes lehet, ne használja pl: nyílt sérüléseken, zúzódásokon, 
bőrkiütéseken vagy azok környékén, szívbetegség vagy koszorúér-beteg-
ségek, trombózis vagy terhesség esetén!

Áramforrás: elem 9 V 1 év kötelező jótállás

PNK-10…. Perio Safe fogápolási 
termékek

Periosafe fogkrém (PNK-1003) és szájvíz (PNK-1004): A PerioSafe® szájvíz 
és fogkrém hatékony összetevői és az antibakteriális hatású 
ezüst részecskéket tartalmazó MicroSilver BG™ hatóanyag eredményeként 
elpusztítja a szájban és a torokban élő káros baktériumokat. Segít 
megelőzni a fogszuvasodást az ínygyulladást a fogkőképződést és 
támogatja az egészséges szájflóra helyreállítását. 
PerioSafe teszt (PNK-1005): A PerioSafe pro teszt kulcsfontosságú áttörés  
a szájbetegségek diagnosztikájában. MMP8 (Kollagenáz2 enzim) 
markereinek emelkedését mutatja ki, ami a szövetszéteséssel járó 
szájüregi folyamatokra hívja fel a figyelmet, akár a látható elváltozások 
megjelenése előtt. 12 éves kor alatt nem alkalmazható!

hatóanyag: microsilver BG, pantenol 
provitamin, cink glükonát, a fogkrém 
1400ppm F nátrium fluoridot tartalmaz, 
a szájvíz alkoholtartalma 15%
kiszerelés: fogkrém – 80 ml ,  
szájvíz – 300 ml,  
teszt – 1 db teszt eszköz

–

Z4L Medolight A Bioptron Medolight készülék 108 elektrolumineszcens diódával 
rendelkezik, amelyek gallium-alumínium-arzenid félvezetőkből készülnek. 
Ezek a vörös és az infravörös fénytartományba eső elektromágneses 
hullámokat generálnak. Ez a fénytartomány képes „újratölteni” a sejtek 
mitokondriumát, serkenteni a NO-termelést, továbbá sok egyéb fényfüggő 
folyamathoz is elengedhetetlenül fontos a szervezet számára.

akku: 3,7 V 1700 mAh,  
Li-Ion töltés/üzemidő: 60 p / 3 ó
bemeneti feszülétség: 230 V/50 Hz
fogyasztás: 8 W
kibocsátott hullámhossz: infra 880 nm, 
vörös 640 nm (+/- 30 nm)
súly: készülék 200 g, töltő 130 g

1 év kötelező 
+ 
1év vállalt jótállás 
 
összesen 2 év jótállás
Lásd a vonatkozó vásárlói 
tájékoztatót

 
 

COSMETICS / BC

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája

PNK-4… SWISSO LOGICAL Arc- és 
testápló termékek, 
Arctisztító, arcápoló, 
kézápoló, hajápoló, 
testápoló készítmények és 
eau de toilette hölgyeknek

Termékek a bőr természetes védekezőképességét javító hatóanyaggal. 
PNK-401-D Arclemosó tej száraz/érzékény bőrre 125 ml, PNK-401-N Arclemosó 
tej normál/zsíros bőrre 125 ml, PNK-402-D Tonik száraz/érzékeny bőrre 125 ml, 
PNK-402-N Tonik  normál/zsíros bőrre 125 ml, PNK-404 Agyagmaszk 50 ml, 
PNK-405-D Nappali krém száraz/érzékeny bőrre 50 ml, PNK-405-N Nappali 
krém normál/zsíros bőrre 50 ml, PNK-406-D Éjszakai krém száraz/érzékeny 
bőrre 50 ml, PNK-406-N Éjszakai krém normál/zsíros bőrre 50 ml,  
PNK-4070 Szemránckrém 15 ml, PNK-4080 Multi regeneráló krém 50 ml, 
PNK-411 Make-up lemosó lotion 125 ml, PNK-412 Make-up lemosó olaj  
125 ml, PNK-414 Kézkrém 100 ml, PNK-415 Sampon (minden hajtípusra)  
200 ml, PNK-420 Folyékony kézápoló 300 ml (pumpás), PNK-420-G ARANY 
Folyékony kézápoló 300 ml (pumpás), PNK-421 Folyékony szappan 300 ml, 
PNK-421-G ARANY Folyékony szappan 300 ml (pumpás), PNK-422 Tusfürdő  
200 ml, PNK-4250 Ránctalanító szérum 30 ml, PNK-426 0 Ránctalanító krém  
30 ml, PNK-432 Eau De Toilette Hölgyeknek 30ml, PNK-435 Intenzív Narancsbőr 
Elleni Krém 200 ml, PNK-437 Depigmentáló szérum 15 ml

parabénmentes és hipoallergén,friss 
bíbor kasvirág kivonattal készült

–

PNK-7… LA DANZA Arc- és testápló 
termékek, Arctisztító, 
arcápoló, testápoló 
készítmények és eau de 
toilette és parfüm 
hölgyeknek

Minőségi bőröregedésgátló termékcsalád, nanokapszulás aktív 
hatóanyagokkal és gyümölcssavakkal. A bőrgyógyászatilag tesztelt 
készítmények regenerálják a bőrt és csökkenthetik a ráncokat:  
PNK-702 LA DANZA gyümölcsös bőrtisztító 200 ml, PNK-703LA DANZA 
bambuszos bőrradírgél 100 ml, PNK-704 LA DANZA kettős hatású 
gyümölcsmaszk 50 ml, PNK-707 LA DANZA gyöngéd szemkörnyékápoló  
30 ml, PNK-708 LA DANZA öregedés elleni ápolókrém 50 ml,  
PNK-713 LA DANZA Intenzív Testápoló Krém 200 ml, PNK-720 LA DANZA 
bőrvédő eszencia 50 ml, PNK-721  LA DANZA Tonizáló arckrém 30 ml, 
PNK-725 Öregedés elleni szérum, PNK-730 LA DANZA Eau de Toilette 50 
ml, PNK-731 LA DANZA Eau de Parfum 30 ml

nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és 
gyümölcssavakkal készült

–

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája



PNK-47… ACTIVE SPA  ÓCEÁN 
AJÁNDÉKAI Arc- és testápló 
termékek, Arctisztító, 
arcápoló, testápoló 
készítmények.

regenerálja, ellazítja és vitalizálja a bőrt. PNK-47 - Kímélő arcradír 15 ml, 
PNK-471- Arctisztító gél 15 ml, PNK-472- Mattító krémzselé 50 ml, 
PNK-473- Habfürdő/Tusfürdő krém 150ml, PNK-474- Száraz Testápoló olaj 
150 ml, PNK-475- Hidratáló maszk 1 db, PNK-476- Friss ragyogás maszk  
1 db, PNK-477- Ránctalanító maszk 1 db

Az aktív tengeri hatóanyagok bőrgyógy-
ászatilag tesztelt, intenzív koktélja

–

PNK-45… PHILIP FOR MEN Arc- és 
testápló termékek férfiaknak

Férfiaknak készült, hatékony bőrápolási termékcsalád a bőröregedés 
jeleinek csökkentésére. A készítmény alapja a bíbor kasvirág kivonat, 
amely javíthatja a bőr természetes védekez képességét. PNK-450 Prémium 
Öregedésgátló krém 50 ml, PNK-451 Regeneráló Sejtaktivizáló krém  
50 ml, PNK-452 Aktív Szemránckrém 50 ml, PNK-453 Philip Eau de Toilette 
férfiaknak 50 ml, PNK-454 Borotválkozás utáni balzsam 100 ml,  
PNK-455 Borotvazselé 100 ml, PNK-456 Borotvahab 125 ml,  
PNK-459 Aktív 24h Golyós dezodor 50 ml, PNK-460 Revitalizáló hajzselé 
100 ml, PNK-461 Energizáló Tusfürdő Zselé 150 ml, PNK-462 Revitalizáló 
sampon 150 ml, PNK-463 Philip Extreme Eau de Toilette férfiaknak 50 ml, 
PNK-467 Dezodor Győzelem 100 ml, PNK-468 Dezodor Fenség 100 ml, 
PNK-4500 Öregedés gátló krém, PNK-4510 Regeneráló sejtaktivizáló  
krém, PNK-4540 Borotválkozás utáni gél, PNK-4550 Tusfürdő gél, 
PNK-4570 Ultimate Pro dezodor

friss bíbor kasvirág kivonattal készült –

SNC-60… SWISS NATURE BABAÁPOLÁS Hipoallergén biotermékek a kisbabák érzékeny bőrének ápolására. Parabén 
mentes készítmények, az ECOCERT Greenlife ajánlásával. SNC-601 Tisztító tej 
200 ml, SNC-602 Arc- és testápoló krém 75 ml, SNC-603 Babasampon  
200 ml, SNC-604 Masszázsolaj 50 ml, SNC-605 Habfürdő 200 ml

Hipoallergén és parabén mentes –

PNK-940 SWISSOLOGICAL 
BŐRREGENERÁLÓ SZETT 
DÍSZDOBOZBAN

Svájci fitokozmetikai termékcsalád, parabénmentes és hipoallergén 
készítményekkel. A friss bíbor kasvirág kivonat óv a szabadgyökök káros 
hatásától, és javíthatja a bőr természetes védekezőképességét.  
PNK-4070 Szemránckrém 15 ml, PNK-4080 Multi regeneráló krém 50 ml, 
PNK-4250 Ránctalanító szérum 30 ml, PNK-4260 Ránctalanító krém 30 ml

Hipoallergén és parabén mentes –

PNK-941 SWISSOLOGICAL ÉRZÉKI SZETT 
HÖLGYEKNEK DÍSZDOBOZBAN

Svájci fitokozmetikai termékcsalád, parabénmentes és hipoallergén 
készítményekkel. A friss bíbor kasvirág kivonat óv a szabadgyökök káros 
hatásától, és javíthatja a bőr természetes védekezőképességét. PNK-432 
Eau De Toilette Hölgyeknek 30ml, PNK-4130 For Her Érzéki testápoló 
parfümillattal 150 ml

Hipoallergén és parabén mentes –

PNK-760 LA DANZA LUXUS SZETT 
DÍSZDOBOZBAN

Minőségi bőröregedésgátló termékcsalád, nanokapszulás aktív 
hatóanyagokkal és gyümölcssavakkal. A bőrgyógyászatilag tesztelt 
készítmények regenerálják a bőrt és csökkenthetik a ráncokat.  
PNK-730 LA DANZA Eau de Toilette 50 ml, PNK-710 LA DANZA Luxus 
testápoló parfümillattal 150 ml

nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és 
gyümölcssavakkal készült

–

PNK-951 PHILIP EXTREME SZETT 
DÍSZDOBOZBAN

Férfiaknak készült, hatékony bőrápolási termékcsalád a bőröregedés 
jeleinek csökkentésére. A készítmény alapja a bíbor kasvirág kivonat, 
amely javíthatja a bőr természetes védekez képességét. PNK-454 
Borotválkozás utáni balzsam 100 ml, PNK-463 Philip Extreme  
Eau de Toilette férfiaknak 50 ml

friss bíbor kasvirág kivonattal készült –

PNK-952 PHILIP BOROTVÁLKOZÓ SZETT 
DÍSZDOBOZBAN

Férfiaknak készült, hatékony bőrápolási termékcsalád a bőröregedés 
jeleinek csökkentésére. A készítmény alapja a bíbor kasvirág kivonat, 
amely javíthatja a bőr természetes védekez képességét. PNK-455 
Borotvazselé 100 ml, PNK-454 Borotválkozás utáni balzsam 100 ml

friss bíbor kasvirág kivonattal készült –
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LZ-637 ELEGANT SHOCK Quartz 
Analog Chronograph óra 
(fekete)

Férfi karórák ellenálló acél tokkal bőr szíjjal. Analóg számlap, 3 mutatóval. 
5 ATM-ig vízálló. Szerkezet: 3 szem / naptár / kronográf szerkezet:  
Miyota OS20. Tok: 316L rozsdamentes acél fényes tok, átmérője 40 mm, 
vastagsága 12 mm. Számlap: ezüstszínű index, fehér, világító mutatók. 
Óraszíj: bőr, 316L rozsdamentes acél kapoccsal.

lásd leírás kötelező 1év

LZ-638 DINAMIC CHIC Quartz Analog 
Chronograph óra (barna)

Férfi karórák ellenálló acél tokkal bőr szíjjal. Analóg számlap, 3 mutatóval. 
5 ATM-ig vízálló. Szerkezet: 3 szem / naptár / kronográf szerkezet:  
Miyota OS20. Tok: 316L rozsdamentes acél fényes tok, átmérője 40 mm, 
vastagsága 12 mm. Számlap: ezüstszínű index, fehér, világító mutatók. 
Óraszíj: bőr, 316L rozsdamentes acél kapoccsal.

lásd leírás kötelező 1év

PZYT-… Philip Zepter Yachting Timer 
férfi karórák és kiegészítők

Férfi karórák ellenálló acél tokkal poliuretán szíjjal. Szerkezet: svájci analóg 
kvarcóra. Tok: 316L rozsdamentes acél tok, 44x49. Számlap: átmérő  
39 mm, fehér, világító mutatók. Óraszíj: poliuretán, 316L rozsdamentes 
acél kapoccsal. Analóg számlap, 3 mutatóval. 10 ATM-ig vízálló. Funkciók: 
visszaszámláló, spot-időmérő funkció, dátum, élettartam funkció, 12 órás 
ébresztő ismétléssel. PZYT-GM Króm-ezüst számlap, antracit poliuretán 
óraszíj, PZYT-BLK Fekete számlap, fekete poliuretán óraszíj, 
PZYT-BRACELET/IPB FEKETE ROZSDAMENTES ACÉL FÉMSZÍJ a PZYT-BLK 
karórához, PZYT-BRACELET/GUN ANTRACIT ROZSDAMENTES ACÉL FÉMSZÍJ 
a PZYT-GM karórához

lásd leírás kötelező 1év

PZSD-… Philip Zepter Secret Desire 
női  karórák

Női karórák kerámiabetétes tokkal és 3 féle cserélhető szíjjal, 
díszdobozban. Szerkezet: svájci kvarcóra. Óratok: rozsdamentes acél, 
kerámiabetéttel és zafír karcálló üveggel, 40x47 mm. Számlap: fehér,  
3 mutató, dátum kijelző. Cserélhető szíjak: fehér kerámiabetétes fémszíj, 
bőrszíj, poliuretán. 3 ATM-ig vízálló. PZSD-SS Philip Zepter Secret Desire 
női kerámia karóra, Rozsdamentes acél 3 féle szíjjal, PZSD-RG Philip Zepter 
Secret Desire női kerámia karóra Rózsa arany 3 féle szíjjal

lásd leírás vállalt 2 év

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája
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Keressen bennünket a  facebookon is. 
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ZEPTER Ungarn Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.  •  Tel.: 36 1 437 6633

E-mail: zepter@zepter.hu 
www.zepter.hu   •  www.zeptermagazin.hu

Cg. 01-09-076039

Bemutatóterem és üzlet:
1138 Budapest, Váci út 191.

Tel.: 36 1 323 2426  •  E-mail: info@zepter.hu


