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BROCK - TWOJA MARKA AGD2

O  MARCE
Marka BROCK Electronics to nowa marka dobrej jakości produktów, która dostarcza różnego rodzaju artykuły RTV i AGD, co pozwala na łatwe 

zarządzanie codziennymi obowiązkami. W skład wchodzą produkty: DO KUCHNI, DO ŁAZIENEK, POKOJU.  BROCK  łączy w jednym taką wartość, 

jak jakość, praktyczność i estetyczny wygląd. Pracujemy nad poszerzaniem asortymentu uwzględniając potrzeby klientów i najnowszego rynku 

trendy, dzięki czemu możemy oferować produkty, w których jakość i cena są w idealnej równowadze. Jeśli chcesz sprzedawać nasze towary w 

swoim sklepie lub firmie, zapraszamy do nas. Wesprzemy.

dlaczego  BROCK? 
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02. UNIKALNE WZORNICTWO
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04. POLSKA DYSTRYBUCJA

05. WSPARCIE SERWISOWE – 24 MIESIĄCE
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DOBRA JAKOŚĆTWOJA   
KUCHNIA
Nasze sprzęty w Twojej kuchni. Szybko przyrządzisz 

danie dla siebie i swojej rodziny.

Gwarantujemy, iż nasze produkty są dobrej jakości.  Wybieramy te modele, które wymagający polski 

rynek jest w stanie przyjąć.

TWOJA   
ŁAZIENKA
Zawsze pod ręką dla kobiet, mężczyzn i dzieci.  

Poznaj produkty naszej marki.

TWÓJ   
POKÓJ
Zawsze pod ręką dla kobiet, mężczyzn i dzieci.  

Poznaj produkty naszej marki.

UNIKALNE  WZORNICTWO

SZYBKA  DOSTAWA

POLSKA  DYSTRYBUCJA

Gwarantujemy szybki transport pod wskazane miejsce. Tyczy się to odbiorców końcowych jak i na-

szych partnerów. To nasz priorytet.

Dobieramy, sprawdzamy, wybieramy, analizujemy. Nie jest przypadkowy wygląd, wzór, kolor. Anali-

zujemy trendy i szukamy najlepszych rozwiązań pod Ciebie.

Nie trzeba się obawiać braku gwarancji, pytań czy jest polska dystrybucja. Jesteśmy Oficjalnym i je-

dynym importerem marki BROCK  w Polsce.
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EKSKLUZYWNE, PRZYCIĄGAJĄCE UWAGĘ  
opakowania produktów



k u c h n i a
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WK 9904 BK
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 9904 BK od Brock
Electronics o mocy 1850-2200 W jest
wspaniałym zastępcą dla klasycznego
czajnika. Łączy w sobie funkcjonalność,
praktyczność i świetny design. Podstawa
obrotowa, łatwe otwieranie pokrywy czy
schowek na przewód - to jedne z wielu
funkcjonalności, ułatwiających użytkowanie.

• Pojemność: 1,7 l, moc 1850-2200 W
• Włącznik/wyłącznik na uchwycie
• Podwójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu
   temperatury wrzenia
• Łatwe otwieranie pokrywy poprzez naciśnięcie
przycisku w górnej części rączki
• Podstawa obrotowa 360°. Schowek na przewód
zasilający w podstawie.

Opis funkcji
Czajnik elektryczny WK 9904 BK w kolorze czarnym to tradycyjny czajnik o mocy
1850-2200 W. Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem się sprawia, że
urządzenie jest bardzo bezpieczne w użytkowaniu oraz zabezpieczone tak, aby nie
przegrzać się gdy nie ma wody w czajniku oraz gdy urządzenie osiągnie
maksymalną temperaturę.

Czajnik aby być jeszcze bardziej funkcjonalnym, posiada idealnie wyprofilowany
dzióbek, dzięki któremu podczas nalewania wody nie rozleje się ani kropla. Łatwe
otwieranie pokrywy  jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku w górnej części
rączki. Podstawa obrotowa 360° ze schowkiem na przewód zasilający, zapewniają
wygodę użytkowania.

Podstawowe funkcje
• Podwójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Podstawa obrotowa 360°
• Pojemność: 1,7 l, moc 1850-2200 W

Specyfikacja

EAN 472131002120

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 8 sztuk
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WK 9805 GY
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 9805 GY od Brock
Electronics o mocy 1850-2200 W jest
wspaniałym zastępcą dla klasycznego
czajnika. Łączy w sobie funkcjonalność,
praktyczność i świetny design. Korpus ze stali
nierdzewnej zapewnia gwarancję jakości, zaś
podwójny system zabezpieczający - spokojne
oraz komfortowe użytkowanie.

• Pojemność: 1,7 l, moc 1850-2200 W
• Korpus ze stali nierdzewnej
• Podwójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu
   temperatury wrzenia
• Łatwe otwieranie pokrywy poprzez naciśnięcie
przycisku w górnej części rączki

Opis funkcji
Czajnik elektryczny WK 9805 GY posiada korpus ze stali nierdzewnej, który daje
gwarancję jakości, pozwalającą cieszyć się na lata. Podwójne zabezpieczenie przed
przegrzaniem się sprawia, że urządzenie jest bardzo bezpieczne w użytkowaniu
oraz zabezpieczone tak, aby nie przegrzać się gdy nie ma wody w czajniku oraz gdy
urządzenie osiągnie maksymalną temperaturę.

Czajnik aby być jeszcze bardziej funkcjonalnym, posiada idealnie wyprofilowany
dzióbek, dzięki któremu podczas nalewania wody nie rozleje się ani kropla. Łatwe
otwieranie pokrywy  jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku w górnej części
rączki.

Podstawowe funkcje
• Podwójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Korpus ze stali nierdzewnej
• Doskonałe połączenie innowacyjności, 
   funkcjonalności i stylu 

Specyfikacja

EAN 4752131002090 

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 8 sztuk
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WK 02 GY
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 02 GY od Brock
Electronics jest wspaniałym zastępcą dla
klasycznego czajnika. Łączy w sobie
funkcjonalność, praktyczność i świetny design.
Model ten posiada podświetlaną podziałkę
wody, obrotową podstawę 360° oraz
wyjmowalny i zmywalny filtr do usuwania
zanieczyszczeń. To wszystko wpływa na
wygodę w użytkowaniu.

• Pojemność: 1,7 l, moc 1800 W
• Korpus ze stali nierdzewnej
• Wyjmowany i zmywalny filtr do usuwania
   osadów i zanieczyszczeń
• Podświetlany  wskaźnik poziomu wody
• Potrójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu
   temperatury wrzenia
• Podstawa obrotowa 360°
• Schowek na przewód zasilający w podstawie

Opis funkcji
Korpus ze stali nierdzewnej daje gwarancję jakości, pozwalającą cieszyć się na lata.
Potrójne zabezpieczenie przed przegrzaniem się sprawia, że urządzenie jest bardzo
bezpieczne w użytkowaniu oraz zabezpieczone tak, aby nie przegrzać się gdy nie
ma wody w czajniku, gdy urządzenie osiągnie maksymalną temperaturę grzania
oraz gdy ściągnie się dzbanek z podstawki.

Podświetlany wskaźnik zapewnia kontrolę nad ilością wody. Model ten posiada
także schowek na przewód zasilający w podstawie, która jest obrotowa 360°.
Czajnik aby być jeszcze bardziej funkcjonalnym, posiada idealnie wyprofilowany
dzióbek, dzięki któremu podczas nalewania wody nie rozleje się ani kropla.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Podświetlany wskaźnik poziomu wody
• Doskonałe połączenie innowacyjności, 
   funkcjonalności i stylu 

Specyfikacja

EAN  4752131001451

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 8 sztuk
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WK 02 SS
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 02 SS od Brock
Electronics to zamiennik klasycznego czajnika.
Jest połączeniem nie tylko funkcjonalności,
ale także praktyczności i świetnego designu.
Model WK 02 SS posiada podświetlaną
podziałkę wody, obrotową podstawę 360° oraz
wyjmowalny i zmywalny filtr do usuwania
zanieczyszczeń, a to wszystko wpływa na
wygodę użytkowania.

• Pojemność: 1,7 l
• Korpus ze stali nierdzewnej
• Wyjmowany i zmywalny filtr do usuwania
   osadów i zanieczyszczeń
• Podświetlany  wskaźnik poziomu wody
• Potrójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu
   temperatury wrzenia
• Podstawa obrotowa 360°
• Schowek na przewód zasilający w podstawie

Opis funkcji
Czajnik o mocy 1800 W oraz korpus ze stali nierdzewnej zapewnia, że produkt ten
jest idealnym dla nawet najbardziej wymagających. Potrójne zabezpieczenie przed
przegrzaniem się sprawia, że urządzenie jest bardzo bezpieczne w użytkowaniu.
Zabezpieczone tak, aby nie przegrzać się gdy w czajniku nie ma wody, gdy
urządzenie osiągnie max temp. grzania oraz gdy dzbanek jest poza podstawką.

Podświetlany wskaźnik zapewnia kontrolę nad ilością wody. Model ten posiada
także schowek na przewód zasilający w podstawie, która jest obrotowa 360°.
Czajnik aby być jeszcze bardziej funkcjonalnym, posiada idealnie wyprofilowany
dzióbek, dzięki któremu podczas nalewania wody nie rozleje się ani kropla.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Podświetlany wskaźnik poziomu wody
• Podstawa obrotowa 360°

Specyfikacja

EAN  4752131000157

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 8 sztuk
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WK 04 yl
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 04 YL od Brock
Electronics stanowi fantastyczny zamiennik
klasycznej wersji czajnika. Łączy w sobie
funkcjonalność, praktyczność i ciekawy
design. Urządzenie jest w kolorze żółto-
białym, o pojemności 2,0 l oraz mocy 1800 W.
Będzie zatem idealnym, dla rodzin, czy
większej liczby osób.

• Pojemność: 2,0 l
• Zabudowana grzałka ze stali nierdzewnej
• Moc 1800 W
• Przewód zasilający 70cm
• Potrójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu
   temperatury wrzenia
• Podstawa obrotowa 360°
• Schowek na przewód zasilający w podstawie

Opis funkcji
Czajnik o mocy 1800 W oraz zabudowana grzałka ze stali nierdzewnej zapewnia, że
produkt ten będzie służył na długo. Pojemność dzbanka 2,0 l będzie idealna dla
rodzin, czy większych grup. Urządzenie jest bardzo bezpieczne, ponieważ jest
zabezpieczone tak, aby nie przegrzać się gdy w czajniku nie ma wody, gdy
urządzenie osiągnie max temp. grzania oraz gdy dzbanek jest poza podstawką.

Model ten posiada także schowek na przewód zasilający w podstawie, która  obraca
się o 360°. Czajnik aby być jeszcze bardziej funkcjonalnym, posiada idealnie
wyprofilowany dzióbek, dzięki któremu podczas nalewania wody nie rozleje się ani
kropla. Przewód zasilający o dł. 70 cm daje większą elastyczność.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Zabudowana grzałka ze stali nierdzewnej
• Podstawa obrotowa 360°

Specyfikacja

EAN 4752131000263  

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 12 sztuk
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WK 08 GY
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 08 GY od Brock
Electronics w kolorze biało-szarym to
urządzenie, łączące w sobie funkcjonalność,
praktyczność i ciekawy design, pasujące do
wnętrza każdej kuchni czy biura. Czajnik
posiada moc 1850 - 2200 W oraz  pojemność
1,7 l, dzięki czemu idealnie sprawdzi się dla
tych najbardziej wymagających.

• Pojemność: 1,7 l
• Przełącznik włącz / wyłącz
• Moc 2200 W
• Wskaźnik poziomu wody
• Potrójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu
  temperatury wrzenia
• Podstawa obrotowa 360°
• Schowek na przewód zasilający w podstawie

Opis funkcji
Czajnik o mocy 1850 - 2200 W i pojemności 1,7 l idealnie sprawdzi się dla tych
najbardziej wymagających. Posiada potrójny system zabezpieczający, który
sprawia, że urządzenie jest bardzo bezpieczne podczas użytkowania.
Zabezpieczone w taki sposób, aby nie przegrzać się, gdy w czajniku nie ma wody,
gdy urządzenie osiągnie maksymalną temperaturę grzania oraz gdy dzbanek jest
poza podstawką.
Czajnik aby być jeszcze bardziej funkcjonalnym, posiada idealnie wyprofilowany
dzióbek, dzięki któremu podczas nalewania wody nie rozleje się ani kropla. Model
ten posiada schowek na przewód zasilający w podstawie, który powoduje, że jest
łatwy w transporcie.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Podstawa obrotowa 360°
• Wskaźnik poziomu wody

Specyfikacja

EAN 4752131001413

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 8 sztuk
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WK 0601 SS
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 0601 SS od Brock
Electronics w kolorze stalowym  to urządzenie,
który łączy w sobie funkcjonalność,
praktyczność i ciekawy design, pasujący do
wnętrza każdej kuchni czy biura. Czajnik ma
pojemność 1,8 l i moc 1500 W. Dodatkowo
urządzenie posiada wskaźnik poziomu wody
oraz lampkę kontrolną.

• Pojemność: 1,8 l
• Korpus ze stali nierdzewnej
• Moc 1500 W
• Przewód zasilający 75cm
• Potrójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu
  temperatury wrzenia
• Lampka kontrolna
• Wskaźnik poziomu wody

Opis funkcji
Czajnik o mocy 1500 W oraz korpus ze stali nierdzewnej zapewnia, że produkt ten
jest idealnym dla nawet najbardziej wymagających. Dzięki potrójnemu systemowi
zabezpieczającemu jest on bardzo bezpieczny podczas  użytkowania.
Zabezpieczone tak, aby nie przegrzać się gdy w czajniku nie ma wody, gdy
urządzenie osiągnie maksymalną temperaturę grzania oraz gdy dzbanek jest poza
podstawką.
Wskaźnik zapewnia kontrolę nad ilością wody, a lampka kontrolna - nad procesem
gotowania wody. Model ten posiada także przewód zasilający o długości 75 cm.
Czajnik aby być jeszcze bardziej funkcjonalnym, posiada idealnie wyprofilowany
dzióbek, dzięki któremu podczas nalewania wody nie rozleje się ani kropla.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Lampka kontrolna
• Wskaźnik poziomu wody

Specyfikacja

EAN 4752131001024  

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 8 sztuk
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WK 0603 RD
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 0603RD od Brock
Electronics w kolorze czerwonym  to
urządzenie, łączące w sobie funkcjonalność,
praktyczność i ciekawy design, pasujący do
wnętrza każdej kuchni czy biura, a także
nadający jemu charakteru. Korpus ze stali
nierdzewnej pozwoli cieszyć się nim na lata,
natomiast dzban o pojemności 1,8 l sprawia,
że sprawdzi się dla większej liczby osób.

• Pojemność: 1,8 l
• Korpus ze stali nierdzewnej
• Moc 1500 W
• Przewód zasilający 75 cm
• Potrójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu
  temperatury wrzenia
• Lampka kontrolna
• Wskaźnik poziomu wody

Opis funkcji
Czajnik o mocy 1500 W oraz korpus ze stali nierdzewnej zapewnia gwarancję
jakości. Posiada potrójny system zabezpieczający, tak, aby nie przegrzać się gdy nie
ma wody w czajniku, gdy urządzenie osiągnie maksymalną temperaturę grzania
oraz gdy dzbanek jest poza podstawką. Pojemność 1,8 l sprawdzi się dla rodzin czy
większych grup.

Wskaźnik zapewnia kontrolę nad ilością wody, a lampka kontrolna - nad procesem
gotowania wody. Model ten posiada także przewód zasilający o długości 75 cm.
Czajnik aby być jeszcze bardziej funkcjonalnym, posiada idealnie wyprofilowany
dzióbek, dzięki któremu podczas nalewania wody nie rozleje się ani kropla.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Lampka kontrolna, wskaźnik poziomu
   wody
• Elegancki i ciekawy design

Specyfikacja

EAN 4752131001048  

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 8 sztuk
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WK 0712 GR
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 0712 GR od Brock
Electronics  to zgrabny i kompaktowy czajnik,
który ze względu na swoją wielkość, świetne
sprawdzi się dla osób, które dużo podróżują
oraz jeżdżą na kempingi, do domków
letniskowych czy lubią spędzać czas na
działce. Łączy w sobie funkcjonalność,
praktyczność i ciekawy design. Urządzenie jest
w kolorze zielono-białym.

• Pojemność: 1 l
• Zabudowana grzałka ze stali nierdzewnej
• Moc 1100 W
• Przewód zasilający 75cm
• Potrójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu
  temperatury wrzenia
• Podstawa obrotowa 360°
• Schowek na przewód zasilający w podstawie

Opis funkcji
Czajnik o mocy 900-1100 W i pojemności 1,0 l jest bardzo kompaktowy, idealny dla
podróżujących, jeżdżących na kempingi. Posiada potrójny system zabezpieczający,
który sprawia, że urządzenie jest bardzo bezpieczne podczas  użytkowania.
Zabezpieczone tak, aby nie przegrzać się gdy w czajniku nie ma wody, gdy
urządzenie osiągnie maksymalną temperaturę grzania oraz gdy dzbanek jest poza
podstawką.
Model ten posiada także przewód zasilający o długości 75 cm, co nadaje mu
większej mobilności, a schowek na przewód powoduje, że jest łatwy w transporcie.
Czajnik aby być jeszcze bardziej funkcjonalnym, posiada idealnie wyprofilowany
dzióbek, dzięki któremu podczas nalewania wody nie rozleje się ani kropla.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Podstawa obrotowa 360°
• Mały, kompaktowy, posiada schowek 
   na przewód

Specyfikacja

EAN 4752131000973

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 8 sztuk
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WK 0714 RD
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 0714 RD od Brock
Electronics  to zgrabny i kompaktowy czajnik,
który ze względu na swoją wielkość, świetne
sprawdzi się dla osób, które dużo podróżują
czy jeżdżą na kempingi, do domków
letniskowych albo lubią spędzać czas na
działce. Łączy  w sobie funkcjonalność,
praktyczność i ciekawy design. Urządzenie jest
w kolorze czerwono-białym.

• Pojemność: 1 l
• Zabudowana grzałka ze stali nierdzewnej
• Moc 1100 W
• Włącznik/ wyłącznik
• Potrójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu
  temperatury wrzenia
• Podstawa obrotowa 360°
• Schowek na przewód zasilający w podstawie

Opis funkcji
Czajnik ma pojemność 1,0 l, co sprawia że produkt ten jest bardzo kompaktowy,
idealny dla podróżujących, na kempingi. Zabudowana grzałka ze stali nierdzewnej
gwarantuje odporność na czynniki zewnętrzne. Posiada potrójny system
zabezpieczający, wpływający na bezpieczeństwo. Nie przegrzeje się gdy w czajniku
nie ma wody, gdy urządzenie osiągnie maksymalną temperaturę grzania oraz gdy
dzbanek jest poza podstawką.

Model ten posiada schowek na przewód zasilający w podstawie, który powoduje, że
jest łatwy w transporcie. Czajnik aby być jeszcze bardziej funkcjonalnym, posiada
idealnie wyprofilowany dzióbek, dzięki któremu podczas nalewania wody nie
rozleje się ani kropla.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Podstawa obrotowa 360°
• Mały, kompaktowy

Specyfikacja

EAN 4752131000997

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 12 sztuk
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WK 2102 BK
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 2102 BK od Brock
Electronics  to świetny zastępca klasycznego
czajnika. Łączy w sobie funkcjonalność,
praktyczność i ciekawy design. Produkt jest
przeszklony, a dzięki oświetleniu LED, świetnie
prezentuje się w nowoczesnej kuchni czy
biurze.  Dodatkowo czajnik wyposażony został
w wyjmowalny i zmywalny filtr do usuwania
osadów i zanieczyszczeń.

• Pojemność: 1,7 l
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Moc 2200 W
• Zabudowana grzałka ze stali nierdzewnej
• Wyjmowany i zmywalny filtr do usuwania
   osadów i zanieczyszczeń
• Potrójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Wyłączanie po osiągnięciu temp. wrzenia
• Podstawa obrotowa 360°
• Schowek na przewód zasilający w podstawie

Opis funkcji
Czajnik o mocy 1850 - 2200 W i pojemności 1,7 l idealnie sprawdzi się dla tych
najbardziej wymagających. Posiada potrójny system zabezpieczający, który
sprawia, że urządzenie nie przegrzeje się, gdy w czajniku nie ma wody, gdy
urządzenie osiągnie max temperaturę grzania oraz gdy dzbanek jest poza
podstawką, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowania.
Pokrywa czajnika otwiera się w łatwy sposób poprzez naciśnięcie przycisku na 
 górnej części uchwytu, na którym to zamontowany jest także włącznik/wyłącznik.
Dodatkowo czajnik wyposażony jest w wyjmowalny i zmywalny filtr do usuwania
osadów i zanieczyszczeń. Model ten posiada schowek na przewód zasilający
znajdujący się w podstawie, który powoduje, że jest łatwy w transporcie.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Wyjmowany i zmywalny filtr do 
   usuwania  osadów i zanieczyszczeń

Specyfikacja

EAN  4752131000539

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 6 sztuk
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WK 2106 LL
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 2106 LL od Brock
Electronics to czajnik, który wyróżnia się na tle
innych! Dzięki wewnętrznemu LEDowi ze
zmiennym światłem można kontrolować
temperaturę wrzenia. Posiada trzy tryby pracy
- podgrzewanie i utrzymywanie ciepła. To
idealne urządzenie dla fanów zaparzania
różnych herbat czy naparów o odpowiedniej
temperaturze.

• Pojemność: 1,8 l
• Wewnętrzne oświetlenie LED
•  Korpus ze szkła borokrzemianowego
• Zabudowana grzałka ze stali nierdzewnej
• Trzy tryby pracy – podgrzewanie i utrzymywanie
   ciepła
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Wyłączanie po osiągnięciu temp. wrzenia
• Podstawa obrotowa 360°
• Schowek na przewód zasilający w podstawie

Opis funkcji
Czajnik o mocy 1850 - 2200 W i pojemności 1,8 l idealnie sprawdzi się dla tych
najbardziej wymagających. Posiada potrójny system zabezpieczający. Nie
przegrzeje się, gdy w czajniku nie ma wody, gdy urządzenie osiągnie maksymalną
temperaturę grzania oraz gdy dzbanek jest poza podstawką.

Pokrywa czajnika otwiera się w łatwy sposób poprzez naciśnięcie przycisku na 
 górnej części uchwytu, na którym to zamontowany jest także włącznik/wyłącznik. 
 Posiada korpus ze szkła borokrzemianowego, zapewniający trwałość i odporność
na plamy. Podczas grzania wody, czajnik zmienia kolor i według legendy będzie
wiadomo, jaki kolor odpowiada jakiej temperaturze.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Podstawa obrotowa 360°
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Trzy tryby pracy 

Specyfikacja

EAN  4752131000850

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 6 sztuk
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WK 2302 D
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 2302D od Brock
Electronics to czajnik, który wyróżnia się na tle
innych! Dzięki wewnętrznemu LEDowi ze
zmiennym światłem możesz kontrolować
temperaturę wrzenia. To idealne urządzenie
dla fanów zaparzania różnych herbat czy
naparów, gdzie potrzebna jest odpowiednia
temperatura. Zabudowana grzałka ze stali
nierdzewnej zapewnia gwarancje jakości.

• Pojemność: 1,7 l, moc 2200 W
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Boczny wskaźnik poziomu wody
• Zabudowana grzałka ze stali nierdzewnej
• Trzy tryby pracy – podgrzewanie i utrzymywanie
   ciepła
• Potrójny system zabezpieczający 
• Blokada ochronna po włączeniu bez wody
• Wyłączanie po osiągnięciu temp. wrzenia
• Podstawa obrotowa 360°
• Schowek na przewód zasilający w podstawie

Opis funkcji
Czajnik o mocy 1850 - 2200 W i pojemności 1,7 l idealnie sprawdzi się dla tych
najbardziej wymagających. Zabezpieczone jest w taki sposób, aby nie przegrzać się,
gdy w czajniku nie ma wody, gdy urządzenie osiągnie max temperaturę grzania oraz
gdy dzbanek jest poza podstawką. Posiada również trzy tryby pracy: gotowanie
wody do 100° C, podgrzewanie wody do wybranej temperatury,  utrzymywanie
ciepła.
Pokrywa czajnika otwiera się w łatwy sposób poprzez naciśnięcie przycisku na 
 górnej części uchwytu, na którym to zamontowany jest także włącznik/wyłącznik.  
 Boczny wskaźnik poziomu wody oraz obrotowa podstawa 360 wpływają na wygodę
użytkowania.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Boczny wskaźnik poziomu wody
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Trzy tryby pracy 

Specyfikacja

EAN  4752131001734

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 8 sztuk
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WK 9806 RD
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 9806 RD od Brock
Electronics w kolorze bordowym to
urządzenie, łączące w sobie funkcjonalność,
praktyczność i ciekawy design. Korpus ze stali
nierdzewnej pozwoli cieszyć się nim na lata,
natomiast dzban o pojemności 1,7 l sprawia,
że sprawdzi się dla większej liczby osób.
Wbudowany termometr analogowy pokazuje
dokładną temperaturę podczas  gotowania.

•   Pojemność: 1,7 l.
•   Wbudowany termometr analogowy, który 
    pokazuje dokładną temperaturę podczas 
    gotowania.
•   Podwójny system zabezpieczający: Ochrona 
    przed przegrzaniem po włączeniu bez wody, 
    automatyczne wyłączanie po osiągnięciu 
    temperatury wrzenia.
•  Korpus ze stali nierdzewnej.
•  Opływowy, nowoczesny design.
•  Moc: 1850-2200 W.

Opis funkcji
Czajnik elektryczny WK 9806 RD od Brock Electronics w kolorze burgundowym to
niezwykle bezpieczne i wytrzymałe urządzenie. Charakteryzuje go ciekawy,
opływowy design a także wysoka jakość wykonania. Korpus ze stali nierdzewnej
zapewnia gwarancję tego urządzenia na lata.
Posiada podwójny system zabezpieczający: ochrona przed przegrzaniem po
włączeniu bez wody, a także automatyczne wyłączanie po osiągnięciu temperatury
wrzenia
Czajnik ma pojemność 1,7 l i moc 1850-2200 W, będzie zatem idealny nawet dla
najbardziej wymagających. Dodatkowo, wbudowany termometr analogowy
pokazuje dokładną temperaturę podczas gotowania, co pozwala na osiągnięcie
zamierzonej temperatury.
 
.

Podstawowe funkcje
• Podwójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Wbudowany termometr analogowy
• Elegancki i ciekawy design
• Korpus ze stali nierdzewnej

Specyfikacja

EAN 4752131002106

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 8 sztuk



brock-polska.pl 21

 

WK 2201 LL
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 2201 LL od Brock
Electronics o pojemności 1,7l i mocy 1850-
2200 W to zamiennik klasycznego czajnika.
Jest połączeniem nie tylko funkcjonalności,
ale także praktyczności i świetnego designu.
Posiada korpus ze szkła borokrzemianowego
oraz trzy tryby pracy: podgrzej wodę do 100°C,
podgrzej wodę do wybranej temperatury, 
 utrzymuj ciepło.
.

• Pojemność: 1,7 l
• Korpus ze szkła borokrzemianowego.
• Trzy tryby pracy: podgrzej wodę do 100°C, 
   podgrzej wodę do wybranej temperatury, 
   utrzymuj ciepło
•  Wewnętrzne oświetlenie LED 
• Potrójny system zabezpieczający. 
• Podstawa obrotowa 360°.
• Schowek na przewód zasilający w podstawie
• Moc: 1850-2200 W.

Opis funkcji
Szklany czajnik elektryczny WK 2201 LL od Brock Electronics  to niezwykle
bezpieczne i wytrzymałe urządzenie.  Korpus ze szkła borokrzemianowego o
wysokiej wytrzymałości jest trwały i odporny na plamy. Posiada trzy tryby pracy,
które umożliwiają: podgrzanie wody do 100°C bądź do wybranej temperatury (60-
70-80-90°C) oraz utrzymywanie ciepła. Wewnętrzne oświetlenie LED wskazuje jaką
temperaturę osiągnęła woda, sygnalizując to poprzez zmieniające się kolory
podświetlenia.
Czajnik ma pojemność 1,7 l i moc 1850-2200 W, będzie zatem idealny nawet dla
najbardziej wymagających. Obrotowa podstawa 360 ° i schowek na przewód
zasilający w podstawie, ułatwią użytkowanie i jego przechowywanie. 

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Podstawa obrotowa 360°
• Trzy tryby pracy

Specyfikacja

EAN  4752131001727

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 6sztuk
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WK 2103 BK
Czajnik elektryczny 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 2103 BK od Brock
Electronics to fantastyczny zastępca
klasycznego czajnika. Łączy w sobie
funkcjonalność, praktyczność i ciekawy design.
Urządzenie jest przeszklone z wewnętrznym
oświetleniem LED, co świetnie prezentuje się w
nowoczesnej kuchni czy biurze. Dzięki temu, że
korpus jest ze szkła borokrzemianowego, to jest
on trwały i odporny na zabrudzenia.

 

• Pojemność 2200 W
• Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu 
   temperatury wrzenia
• Automatyczne wyłączanie po wyjęciu 
   z podstawy
• Potrójny system zabezpieczający
• Ochrona przed przegrzaniem w sytuacji kiedy 
   nie ma wody w dzbanku
• Pojemność 1,8 l
• Korpus ze szkła borokrzemianowego
• Dwustronny wskaźnik poziomu wody

Opis funkcji
Dwustronna podziałka poziomu wody i potrójne zabezpieczenie przed
przegrzaniem się sprawia, że urządzenie jest bardzo bezpieczne w użytkowaniu
oraz zabezpieczone tak, aby nie przegrzać się gdy w czajniku nie ma wody, gdy
urządzenie osiągnie maksymalną temperaturę grzania oraz gdy ściągnie się
dzbanek z podstawki.

Model ten posiada także schowek na przewód zasilający w podstawie, która jest
obrotowa 360°. Czajnik aby być jeszcze bardziej funkcjonalnym, posiada idealnie
wyprofilowany dzióbek, dzięki któremu podczas nalewania wody nie rozleje się ani
kropla. Dwustronny wskaźnik poziomu wody umożliwia użytkownikowi kontrolę
nad ilością wody.

Podstawowe funkcje
• Potrójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Doskonałe połączenie innowacyjności, 
   funkcjonalności i stylu

Specyfikacja

EAN 4752131000874

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 6 sztuk
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WK 0902 GR
Czajnik elektryczny Zestaw 

Opis urządzenia
Czajnik elektryczny WK 0902 GR  od Brock
Electronics o mocy 550-650 W to zgrabny,
kompaktowy czajnik, który ze względu na
swoją wielkość, świetne sprawdzi się dla osób,
które dużo podróżują. Czajnik ma pojemność
0,6 l i zawiera 2 kubki do picia i 2 łyżki. Łączy
funkcjonalność, praktyczność i ciekawy
design.  Jest w kolorze biało-turkusowym.

•   Pojemność: 0,6l.
•   Przełącznik włącz / wyłącz.
•  Zawiera 2 kubki do picia i 2 łyżki.
•   Podwójny system zabezpieczający: ochrona  
     przed przegrzaniem po włączeniu bez  wody, 
     automatyczne wyłączanie po osiągnięciu 
     temperatury wrzenia.
•   Schowek na przewód zasilający w podstawie.
•   Moc: 550-650 W.
•   Ilość w opakowaniu zbiorczym: 8.

Opis funkcji
Czajnik elektryczny WK 0902 GR od Brock Electronics to urządzenie o mocy 550-650
W i pojemności 0,6 l. Łączy w sobie funkcjonalność i praktyczność, pozwalając na
użytkowanie zarówno w domu jak i na wakacjach. Czajnik elektryczny od Brock
Electronics jest niezwykle bezpiecznym urządzeniem, dzięki podwójnemu
systemowi zabezpieczenia, który chroni przed przegrzaniem w sytuacji kiedy nie ma
wody w dzbanku, a także automatycznie wyłącza się po osiągnięciu temperatury
wrzenia. 
Do zestawu dołączono 2 kubki do picia i 2 łyżki, tak by umożliwić zabranie go ze
sobą na wycieczkę czy wakacje. Posiada również włącznik/wyłącznik oraz schowek
na przewód zasilający w podstawie, co wpływa na wygodę w użytkowaniu i łatwość
w przewożeniu.

Podstawowe funkcje
• Podwójne zabezpieczenie przed    
   przegrzaniem
• Moc: 550-650 W
• Mały, kompaktowy

Specyfikacja

EAN 4752131001635

www.brock-polska.pl

OPAK. ZBIORCZE: 8 sztuk
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BT 1003 SS
Toster

Opis urządzenia
Toster BT 1003 SS o mocy 800W świetnie
sprawdzi się do przygotowywania chrupiących
grzanek. Posiada 6 regulowanych ustawień
pieczenia, funkcję rozmrażania, anulowania,
podgrzewania i centrowania pieczywa. Pozwala
to na szerokie jego zastosowanie i dopasowanie
do oczekiwań. Tak wiele opcji w jednym
urządzeniu!

• Obudowa ze stali nierdzewnej
• 2 kieszenie do opiekania tostów
• 6 regulowanych ustawień pieczenia
• Przełącznik włącz/ wyłącz
• Funkcja rozmrażania, anulowania, podgrzewania 
   i centrowania pieczywa
• Funkcja automatycznego wysuwania pieczywa
• Wyjmowana tacka na okruchy
• Rozmiar (dł. x sz. x wys.): 28,1 x 15,6 x 18,9cm
• Moc: 800W

Opis funkcji
Toster BT 1003 SS o mocy 800 W pozwala uzyskać pyszne i chrupiące pieczywo.
Obudowa ze stali nierdzewnej sprawia, że będzie mógł służyć nam na długo.
Charakteryzuje się 6 ustawieniami pieczenia, a także funkcją rozmrażania,
anulowania, podgrzewania, co zapewnia szerokie jego zastosowanie.

Obudowa tostera jest ze stali nierdzewnej i posiada on standardowo 2 kieszenie
do opiekania grzanek, które automatycznie „wyskakują” po upieczeniu.
Dodatkowo jest wyposażony w wyjmowaną tackę na okruchy, co pozwala
utrzymać czystość.

Podstawowe funkcje
• Wyjmowana tacka na okruchy
• 2 kieszenie do opiekania tostów
• Automatyczne wysuwanie pieczywa
• 6 ustawień pieczenia

Specyfikacja

EAN 4752131007415
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HZ 3012
Opiekacz

Opis urządzenia
Opiekacz od Brock Electronics – model HZ 3012
o mocy 750W  to dedykowane urządzenie do
wypiekania ciasteczek typu orzeszki, które po
upieczeniu można napełnić  dowolnym kremem
i powstają przepyszne słodkości! Jest świetnym
rozwiązaniem dla fanów wypieków i amatorów
cukiernictwa. Umożliwia jednorazowe
wypiekanie 12 orzeszków.

• Urządzenie do wypiekania orzechów
• Jednorazowo wypieka 12 orzechów
• Nieprzywierająca powierzchnia
• Kontrolki zasilania i gotowości
• Nóżki antypoślizgowe
• Automatyczna kontrola temperatury
• Moc 750W
• Waga: 1.19kg

Opis funkcji
Opiekacz  HZ 3012 o mocy 750 W w kolorze białym będzie idealnym prezentem
dla fanów wypieków. Dzięki niemu możemy wypiekać ciasteczka w kształcie
orzechów, które napełnia się kremem. Opiekacz ten posiada formę do wypiekania
na raz 12 orzeszków, co pozwala zminimalizować czas ich przygotowania.

Dodatkowo wyposażony jest w nieprzywierającą powłokę, automatyczną
kontrolę temperatury oraz kontrolki zasilania i gotowości, to wszystko wpływa na
wygodę, a także bezpieczeństwo użytkowania.

Podstawowe funkcje
• Jednorazowe wypiekanie 12 orzechów
• Moc 750W 
• Nieprzywierająca powierzchnia
• Automatyczna kontrola temperatury

Specyfikacja

EAN 4752131000454
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SGM 2002 RD
Opiekacz

Opis urządzenia
Opiekacz od Brock Electronics – model
SGM2002RD o mocy 750W w kolorze czerwono-
czarnym to elektryczna patelnia grillowa do
steków z płytą ze stali nierdzewnej. Posiada
nieprzywierającą powierzchnię do pieczenia,
zapewniając dobrą jakość  przygotowywanego
jedzenia. Zadowoli nawet najbardziej
wymagających miłośników mięsa.

• Elektryczna patelnia grillowa do steków
• Płyty ze stali nierdzewnej
• Nieprzywierająca powierzchnia do pieczenia
• Automatyczna kontrola temperatury
• Wskaźnik zasilania – czerwona kontrolka
• Kontrolka gotowości do pieczenia – zielona
• Izolowany termicznie uchwyt i korpus
• Nóżki antypoślizgowe
• Moc: 750W

Opis funkcji
Opiekacz SGM 2002 RD sprawdzi się w przyrządzaniu mięsnych posiłków. Płyta ze
stali nierdzewnej zapewnia bezpieczne przygotowanie jedzenia. Dzięki niej
szybko  i smacznie usmażysz steki, czy inne mięso. Nieprzywierająca
powierzchnia do pieczenia wpływa na jakość posiłków, a także wygodę
użytkowania. Dodatkowo opiekacz ma wskaźnik zasilania i gotowości do
pieczenia, kontrolując  temperaturę automatycznie. To niezwykle proste
urządzenie w obsłudze, które wyposażone jest w izolowany termicznie uchwyt
oraz korpus, a także w nóżki antypoślizgowe.

Podstawowe funkcje
• Moc 750W 
• Płyta ze stali nierdzewnej
• Automatyczna kontrola temperatury
• Izolowany termicznie uchwyt i korpus

Specyfikacja

EAN 4752131001550

 

 

Opak. zbiorcze:10 sztuk
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SSM 2001 GY
Opiekacz

Opis urządzenia
Opiekacz od Brock Electronics – model
SSM2001GY o mocy 750W to tradycyjny opiekacz
do przygotowania czterech trójkątnych tostów.
Płyta z nieprzywierającą powierzchnią,
wykonana jest ze stali nierdzewnej. Opiekacz
ten idealnie przygotuje trójkątne, chrupiące
kanapki, które idealnie sprawdzą się na
śniadanie na ciepło czy przekąskę w ciągu dnia!

• Opiekacz do przygotowania 4 trójkątnych kanapek
• Płyta ze stali nierdzewnej
• Nieprzywierająca powierzchnia do pieczenia
• Automatyczna kontrola temperatury
• Wskaźnik zasilania – czerwona kontrolka
• Kontrolka gotowości do pieczenia – zielona
• Izolowany termicznie uchwyt i korpus
• Nóżki antypoślizgowe
• Moc: 750W

Opis funkcji
Opiekacz od Brock Electronics – model SSM 2001 GY o mocy 750 W to tradycyjny
opiekacz do przygotowywania trójkątnych kanapek na ciepło. Płyta ze stali
nierdzewnej z nieprzywierającą powierzchnią zapewni jakość kanapek oraz
bezpieczeństwo podczas ich przygotowywania.
Dodatkowo opiekacz ma wskaźnik zasilania i gotowości do pieczenia, przy tym
temperaturę kontroluje automatycznie. Ponadto urządzenie zostało wyposażone  
w izolowany termicznie uchwyt i korpus, a także w nóżki antypoślizgowe, co
sprawia że opiekacz jest wygodny w użyciu.

Podstawowe funkcje
• Moc 750W 
• Płyta ze stali nierdzewnej
• Automatyczna kontrola temperatury
• Przygotowywanie 4 trójkątnych kanapek

Specyfikacja

EAN 4752131001543
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SSM 4001 XL
Opiekacz

Opis urządzenia
Opiekacz od Brock Electronics – model SSM
4001 XL o mocy 220-240V 50/60Hz to grill do
kanapek. Dzięki niemu przygotujesz w domu
pyszne i chrupiące panini, kanapki czy tosty z
ulubionymi dodatkami. Warto wspomnieć, że
opiekacz posiada nieruchomą płytę grzewczą
zawierającą powłokę, która zapobiega
przywieraniu oraz jest sterowany termostatem.

• Opiekacz do kanapek (grill)
• Nieruchoma płyta grzewcza z powłoką
   zapobiegającą przywieraniu,
• Sterowanie termostatem
• Wskaźnik zasilania – czerwony
• Gotowość do pieczenia – zielona kontrolka.
• Obudowa nie nagrzewa się
• Gumowe nóżki 
• Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
• Moc: 750W

Opis funkcji
Opiekacz SSM 4001 XL o mocy 220-240V 50/60Hz umożliwi  zgrillowanie nie tylko
kanapek. Z jego pomocą możemy przygotować m.in. panini, czy tosty. Posiada
nieruchomą płytę grzewczą z powłoką, która chroni przed przywieraniem,
zapewni to gwarancję udanego posiłku.
Dodatkowo opiekacz ten ma wskaźnik zasilania i gotowości do pieczenia, a do
tego temp. kontroluje automatycznie. To niezwykle proste urządzenie,
wyposażone jest w izolowany termicznie uchwyt i korpus, a także w nóżki
antypoślizgowe. Sama obudowa urządzenia się nie nagrzewa.

Podstawowe funkcje
• Moc 750W 
• Opiekacz z funkcją grilla
• Sterowanie termostatem
• Nieprzywierająca powłoka 

Specyfikacja

EAN 4752131001857

Opak. zbiorcze: 8 sztuk
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SSM 2001 SS

 

Opiekacz

Opis urządzenia
Opiekacz od Brock Electronics – model SSM
2001 SS o mocy 750W to tradycyjny opiekacz do
przygotowania czterech trójkątnych tostów.
Płyta z nieprzywierającą powierzchnią,
wykonana jest ze stali nierdzewnej. Opiekacz
ten idealnie przygotuje trójkątne, chrupiące
kanapki, które idealnie sprawdzą się na
śniadanie na ciepło czy przekąskę w ciągu dnia!

• Opiekacz do przygotowania 4 trójkątnych kanapek
• Płyta ze stali nierdzewnej
• Nieprzywierająca powierzchnia do pieczenia
• Automatyczna kontrola temperatury
• Wskaźnik zasilania – czerwona kontrolka
• Kontrolka gotowości do pieczenia – zielona
• Izolowany termicznie uchwyt i korpus
• Nóżki antypoślizgowe
• Moc: 750W

Opis funkcji
Opiekacz od Brock Electronics – model SSM 2001 SS o mocy 750 W to tradycyjny
opiekacz do przygotowywania trójkątnych kanapek na ciepło. Płyta ze stali
nierdzewnej z nieprzywierającą powierzchnią zapewni jakość kanapek oraz
bezpieczeństwo podczas ich przygotowywania.
Dodatkowo opiekacz ma wskaźnik zasilania i gotowości do pieczenia, przy tym
temperaturę kontroluje automatycznie. Ponadto urządzenie zostało wyposażone  
w izolowany termicznie uchwyt i korpus, a także w nóżki antypoślizgowe, co
sprawia że opiekacz jest wygodny w użyciu.

Podstawowe funkcje
• Moc 750W 
• Płyta ze stali nierdzewnej
• Automatyczna kontrola temperatury
• Przygotowywanie 4 trójkątnych kanapek

Specyfikacja

EAN 4752131000317
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CG 1050 SS
Młynek do kawy

Opis urządzenia
Młynek do kawy CG 1050 SS o mocy 150W w
kolorze srebrnym to rozwiązanie dla nawet
najbardziej wymagających wielbicieli tego
napoju. Obudowa, jak i ostrza są ze stali
nierdzewnej. Młynek jest o pojemności 50 g,
czyli zmielić może około 20 łyżeczek kawy! Jest
prosty i łatwy w obsłudze, a dodatkowo posiada
system blokady bezpieczeństwa.

• Elektryczny młynek do kawy
• Pojemność 50g
• System blokady bezpieczeństwa
• Obudowa , ostrza ze stali nierdzewnej
• Moc: 150W
• Przełącznik z podświetleniem
• Prosty, klasyczny
• Przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia
   zmielenia
 

Opis funkcji
Elektryczny młynek do kawy CG 1050 SS o mocy 150 W i sprawdzi się dla tych
najbardziej wymagających wielbicieli tego napoju. Obudowa wykonana jest ze
stali nierdzewnej, przez co jest wytrzymały i odporny na czynniki zewnętrzne.

Sam młynek ma pojemność 50 g, co odpowiada 20 łyżeczkom kawy! Sprawdzi się
zatem także dla rodzin oraz większej ilości gości. Jego klasyczny i ponadczasowy
wygląd będzie ciekawym elementem wyposażenia kuchennego.  Dodatkowo
posiada on przełącznik z podświetleniem.

Podstawowe funkcje
• Obudowa i ostrza ze stali nierdzewnej
•  Młynek o mocy 150 W i pojemności 50 g
• Ponadczasowy, elegancki  design
• Przełącznik z podświetleniem

Specyfikacja

www.brock-polska.pl
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CG 2050 RD
Młynek do kawy

Opis urządzenia
Młynek do kawy CG 2050 RD o mocy 150W w
kolorze czerwonym to rozwiązanie dla nawet
najbardziej wymagających wielbicieli tego
napoju. Obudowa, jak i ostrza są ze stali
nierdzewnej. Młynek jest o pojemności 50 g,
czyli zmielić może około 20 łyżeczek kawy! Jest
prosty i łatwy w obsłudze, a dodatkowo posiada
system blokady bezpieczeństwa.

• Elektryczny młynek do kawy
• Pojemność 50g
• System blokady bezpieczeństwa
• Ostrze i obudowa ze stali nierdzewnej
• Moc: 150W
• Przełącznik z podświetleniem
• Ciekawy design
• Przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia
   zmielenia
 

Opis funkcji
Elektryczny młynek do kawy CG 2050 RD o mocy 150 W sprawdzi się dla tych
najbardziej wymagających wielbicieli tego napoju. Obudowa wykonana jest ze
stali nierdzewnej, przez co jest wytrzymały i odporny na czynniki zewnętrzne.
Zmieli on nie tylko kawę, ale również przyprawy.
Sam młynek ma pojemność 50 g, co odpowiada 20 łyżeczkom kawy! Sprawdzi się
zatem także dla rodzin oraz większej ilości gości. Dodatkowo posiada on
przełącznik z podświetleniem, a także ciekawy design, który będzie interesującym
elementem wyposażenia kuchennego. 

Podstawowe funkcje
• Obudowa oraz ostrza ze stali nierdzewnej
•  Młynek o mocy 150 W i pojemności 50 g
• Ponadczasowy, elegancki  design
• Przełącznik z podświetleniem

Specyfikacja

www.brock-polska.pl
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CG 3050 WH
Młynek do kawy

Opis urządzenia
Młynek do kawy CG 3050 WH o mocy 150 W w
kolorze białym to rozwiązanie dla nawet
najbardziej wymagających wielbicieli tego
napoju. Zapach i smak świeżo zmielonej kawy to
dla wielu osób przyjemność, której nie mogą
sobie odmówić. Potrafi zmielić 50 g kawy na raz,
a to odpowiada 20 łyżeczkom, co daje mu dużą
przewagę wśród konkurentów.

• Elektryczny młynek do kawy
• Pojemność 50g
• System blokady bezpieczeństwa
• Ostrze ze stali nierdzewnej
• Moc: 150W
• Przełącznik z podświetleniem
• Prosty, klasyczny
• Przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia
   zmielenia
 

Opis funkcji
Elektryczny młynek do kawy CG 3050 WH o mocy 150 W  sprawdzi się dla tych
najbardziej wymagających wielbicieli tego napoju. Ostrza wykonane są ze stali, co
nadaje mu wytrzymałości i odporności na czynniki zewnętrzne. System blokady
zapewnia gwarancję i bezpieczeństwo.
Sam młynek ma pojemność 50 g, co odpowiada 20 łyżeczkom kawy! Sprawdzi się
zatem także dla rodzin oraz większej ilości gości. Klasyczny design, sprawia, że 
 będzie ciekawym elementem wyposażenia kuchennego. 

Podstawowe funkcje
• Ostrza ze stali nierdzewnej
•  Młynek o mocy 150 W i pojemności 50 g
• Ponadczasowy, elegancki  design

Specyfikacja

www.brock-polska.pl
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CG 3250 BK
Młynek do kawy

Opis urządzenia
Zapach i smak świeżo zmielonej kawy to dla
wielu osób przyjemność, której nie mogą sobie
odmówić. Młynek do kawy CG 3250 BK o mocy
150 W to rozwiązanie dla nawet najbardziej
wymagających wielbicieli tego napoju. Ostrza
do mielenia są wykonane ze stali nierdzewnej, 
 zapewniając zmielenie 50 g kawy.

• Elektryczny młynek do kawy
• Pojemność 50g.
• System blokady bezpieczeństwa.
• Ostrze ze stali nierdzewnej.
• Moc: 150W
• Waga: 0,75 kg
• Prosty, klasyczny
• Przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia
    zmielenia
 

Opis funkcji
 Młynek do kawy CG 3250 BK charakteryzuje się mocą 150 W i sprawdzi się dla tych
najbardziej wymagających wielbicieli tego napoju. Ostrza do mielenia wykonane
są ze stali nierdzewnej, zapewniając gwarancję jakości i wytrzymałości,
pozwalając korzystać z niego przez lata.
Sam młynek ma pojemność 50 g, co odpowiada 20 łyżeczkom kawy! Sprawdzi się
zatem także dla rodzin oraz większej ilości gości. Jego klasyczny i ponadczasowy
wygląd będzie ciekawym elementem wyposażenia kuchennego.

Podstawowe funkcje
• Ostrze ze stali nierdzewnej
•  Młynek o mocy 150 W i pojemności 50 g
• Ponadczasowy, elegancki  design

Specyfikacja

www.brock-polska.pl
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CG 4051 GY
Młynek do kawy

Opis urządzenia
Młynek do kawy CG 4051 GY o mocy 150 W
posiada obudowę jak i ostrza ze stali
nierdzewnej. Jest to rozwiązanie dla nawet
najbardziej wymagających wielbicieli tego
napoju. Potrafi zmielić 50 g kawy na raz, a to
odpowiada 20 łyżeczkom. Warto wspomnieć, że
ten młynek zmieli nie tylko kawę, ale także
różnego rodzaju zioła czy przyprawy.

• Elektryczny młynek do kawy
• Pojemność 50g
• System blokady bezpieczeństwa
• Ostrze i obudowa ze stali nierdzewnej
• Moc: 150W
• Prosty, klasyczny
• Przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia
   zmielenia
 

Opis funkcji
Elektryczny młynek do kawy CG 4051 GY  o mocy 150 W  sprawdzi się dla tych
najbardziej wymagających wielbicieli tego napoju. Ostrza oraz obudowa
wykonane są ze stali, co nadaje mu wytrzymałości i odporności na czynniki
zewnętrzne. Posiada również system blokady bezpieczeństwa.
Sam młynek ma pojemność 50 g, co odpowiada 20 łyżeczkom kawy! Warto
wspomnieć, że ten młynek zmieli nie tylko kawę, ale także różnego rodzaju zioła
czy przyprawy. Sprawdzi się zatem także dla rodzin oraz większej ilości gości. 

Podstawowe funkcje
• Ostrza i obudowa ze stali nierdzewnej
•  Młynek o mocy 150 W i pojemności 50 g
•  Ponadczasowy, elegancki  design

Specyfikacja

www.brock-polska.pl
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CM 1250 BK
EKSPRES PRZELEWOWY

Opis urządzenia
Ekspres przelewowy od Brock Electronics –
model CM1250BK o mocy 780–870W
wyposażony jest w dzbanek o pojemności 1,25 l,
wyjmowany filtr oraz zawór zapobiegający
kapaniu. Dodatkowo posiada również
oznaczenie poziomu wody. Pozwala wydobyć
tradycyjny smak kawy, który zadowoli
najbardziej wymagających kawoszy.

•Typ ekspresu: przelewowy
• Pojemność: 1,25l
• Oznaczenie poziomu wody
• Zawór zapobiegający kapaniu
• Wyjmowany filtr
• Płyta grzejna z automatycznym
   wyłączeniem
• Moc: 780 – 870 W

Opis funkcji
Ekspres przelewowy od Brock Electronics – model CM1250BK o mocy 780–870W
wyposażony jest w dzbanek o pojemności 1,25 l, wyjmowany filtr oraz zawór
zapobiegający kapaniu. Dodatkowo posiada również oznaczenie poziomu wody.

Warto wspomnieć, że ten ekspres od Brock Electronics prezentuje się bardzo
elegancko. Jest w czarnym kolorze, ma szklany dzbanek i ciekawy design. 
 Ekspres przelewowy zapewni tradycyjny smak kawy, dzięki czemu zadowoli on
każdego kawosza!

Podstawowe funkcje
• Ekspres przelewowy o pojemności 1,25 l
• Płyta grzejna z automatycznym
   wyłączeniem
• Zawór zapobiegający kapaniu

Specyfikacja

EAN 4752131001673
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CM 1501 SS

 

EKSPRES PRZELEWOWY

Opis urządzenia
Ekspres przelewowy od Brock Electronics –
model CM 1501 SS o mocy 915-1080 W
wyposażony jest w dzbanek o pojemności 1,5 l,
wyjmowany filtr oraz zawór zapobiegający
kapaniu. Dodatkowo posiada również
oznaczenie poziomu wody. Pozwala wydobyć
tradycyjny smak kawy, który zadowoli
najbardziej wymagających kawoszy.

•Typ ekspresu: przelewowy
• Pojemność: 1,5l
• Oznaczenie poziomu wody
• Zawór zapobiegający kapaniu
• Wyjmowany filtr
• Płyta grzejna z automatycznym
   wyłączeniem
• Moc: 915-1080 W

Opis funkcji
Ekspres przelewowy CM 1501 SS od Brock Electronics w kolorze czarnym o mocy
915-1080 W to sposób na pyszną i aromatyczną kawę, jak z kawiarni! Idealny na
dobre rozpoczęcie dnia. Z ekspresu przelewowego otrzymamy tradycyjny smak
kawy, dzięki czemu zadowoli on każdego kawosza!
Ekspres przelewowy wyposażony jest w dzbanek o pojemności 1,5 l, wyjmowany
filtr oraz zawór zapobiegający kapaniu, tak aby zapewnić wygodę i komfort
użytkowania. Dodatkowo posiada również oznaczenie poziomu wody. Oprócz
jego funkcjonalnych zalet, ekspres ten prezentuje się bardzo elegancko. Jest w
czarnym kolorze, ma ciekawy design, który będzie pasował do każdej kuchni!

Podstawowe funkcje
• Ekspres przelewowy o pojemności 1,5 l
• Płyta grzejna z automatycznym
   wyłączeniem
• Zawór zapobiegający kapaniu

Specyfikacja

EAN 4752131001666
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DF 2501 RD 
FRYTOWNICA

Opis urządzenia
Dzięki frytkownicy od Brock Electronics – model
DF2501RD przygotujesz w prosty sposób pyszne,
chrupiące frytki, ale także inne dania jak
warzywa, ryby czy mięsa.
Frytkownica ma pojemność 2,5 l i moc 1600W.
Wyposażona została w termostat, którym można
sterować w zakresie 130 °- 190 °C.

• Pojemność: 2,5 l, moc 1600 W
• Opcjonalna funkcja timera na 30 min
• Wskaźnik zasilania i wskaźnik nagrzewania
• Sterowanie termostatem 130 ° C – 190 ° C
• Zdejmowany wewnętrzny garnek z nieklejącą
   powłoką
• Składany uchwyt kosza
• Zdejmowana pokrywa do mycia w  zmywarce
• Pokrywa z filtrem i okienkiem
• Długość przewodu zasilającego: 90cm

Opis funkcji
Frytownica – model DF 2501 RD pozwala na przygotowanie w prosty sposób
pysznych frytek, ale także innych dań - jak warzywa, ryby czy mięsa. Dzięki
pojemności 2,5 l umożliwi przygotowanie jednocześnie dużej ilości frytek.
Sterowanie termostatem w przedziale 130 ° C – 190 ° C oraz timer (30 min)
pozwoli otrzymać chrupiące frytki. 
Posiada zdejmowany wewnętrzny garnek z nieklejącą powłoką i składany
uchwyt kosza, dzięki czemu łatwiej będzie się go przechowywać. Pokrywa
frytkownicy jest wysuwana i zdejmowana z możliwością mycia w zmywarce.

Podstawowe funkcje
• Sterowanie termostatem 130 ° C – 190 ° C
• Wskaźnik zasilania i wskaźnik nagrzewania
• Opcjonalna funkcja timera na 30 min

Specyfikacja

EAN 4752131000782
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DF 3001 SS
FRYTOWNICA

Opis urządzenia
Frytkownica od Brock Electronics – model
DF3001SS. Pozwala na przyrządzanie dań takich
jak np. warzywa, ryby czy mięsa. Frytkownica
ma pojemność 3,2 l i moc 2200W. Wyposażona
została w termostat, którym można sterować w
zakresie 130 °- 190 °C, a także timer, co zapewnia
wygodne i bezpieczne użytkowanie.

• Pojemność: 3,2 l, moc 2200 W
• Opcjonalna funkcja timera na 30 min
• Podwójny czujnik bezpieczeństwa
• Sterowanie termostatem 130 ° C – 190 ° C
• Wyjmowane wewnętrzne sito
• Obudowa ze stali nierdzewnej
• Wysuwana i zdejmowana pokrywa do mycia 
• Pokrywa z filtrem i okienkiem
• Długość przewodu zasilającego: 90cm

Opis funkcji
Frytownica – model DF 3001 SS daje możliwość przygotowania nie tylko 
 chrupiących frytek, ale również innych dań - warzyw, ryb czy mięsa.  Pojemność
3,2 l, moc 2200 W oraz obudowa ze stali nierdzewnej zadowoli nawet najbardziej
wymagających. Sterowanie termostatem w przedziale 130 ° C – 190 ° C oraz
timer (30 min) umożliwia uzyskanie najlepszych efektów.
Dodatkowo posiada wyjmowane wewnętrzne sito, podwójny czujnik
bezpieczeństwa oraz obudowę ze stali nierdzewnej. Zaletą tej frytkownicy jest
pokrywa, która jest wysuwana i zdejmowana z możliwością mycia w zmywarce.

Podstawowe funkcje
• Sterowanie termostatem 130 ° C – 190 ° C
• Podwójny czujnik bezpieczeństwa
• Opcjonalna funkcja timera na 30 min

Specyfikacja

EAN 4752131000799

 

 

Opak. zbiorcze: 2 sztuk

www.brock-polska.pl



brock-polska.pl 39

 

EP 100 BK
Kuchenka  Elektryczna

Opis urządzenia
Kuchenka elektryczna – EP100BK o mocy 1000W
w kolorze czarnym to świetne rozwiązanie dla
osób, które podróżują, jeżdżą na kempingi czy
do domków letniskowych. Sprawdzi się również
w małych pomieszczeniach.
Ta jednopalnikowa kuchenka z płytą grzejną o
średnicy 15,5 cm wyposażona jest w kontrolkę
zasilania, termostat i nóżki antypoślizgowe. 

• Kuchenka elektryczna jednopalnikowa
• Idealna do akademików, domków letniskowych 
   lub na kemping
• Płyta grzejna o średnicy 15,5 cm
• Termostat sterowany w sposób płynny
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Wymiary: 22,4x 22,4 cm
• Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy 1000 W

Opis funkcji
Kuchenka elektryczna EP100BK jest to kuchenka jednopalnikowa z płytą grzejną
o średnicy 15,5 cm. Idealnie sprawdzi się zatem dla osób podróżujących zarówno
w pojedynkę, mieszkających samemu, na niewielkiej powierzchni, jak i dla par.
Dzięki zgrabnym wymiarom (22,4 x 22,4 cm) jest łatwa w  transporcie.
Warto wspomnieć, że wyposażona jest w kontrolkę zasilania, termostat i nóżki
antypoślizgowe. To wszystko wpływa na wygodę użytkowania. Dodatkowo
posiada funkcję ochronną przed przegrzaniem, zapewniając tym bezpieczeństwo.

Podstawowe funkcje
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Kuchenka elektryczna jednopalnikowa
• Płyta grzejna o średnicy 15,5 cm

Specyfikacja

EAN  4752131000287
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EP 100 WH
Kuchenka  Elektryczna

Opis urządzenia
Kuchenka elektryczna – EP 100 WH o mocy
1000W w kolorze białym to świetne rozwiązanie
dla osób, które podróżują, jeżdżą na kempingi
czy do domków letniskowych. Sprawdzi się
również w małych pomieszczeniach.
Ta jednopalnikowa kuchenka z płytą grzejną
średnicy 15,5 cm wyposażona jest w kontrolkę
zasilania, termostat i nóżki antypoślizgowe. 

• Kuchenka elektryczna jednopalnikowa
• Idealna do akademików, domków letniskowych 
• Płyta grzejna o średnicy 15,5 cm
• Termostat sterowany w sposób płynny
• Kontrolka zasilania
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Wymiary: 22,4 x 22,4 cm
• Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy 1000 W

Opis funkcji
Kuchenka elektryczna EP 100 WH jest to kuchenka jednopalnikowa z płytą grzejną
o średnicy 15,5 cm. Idealnie sprawdzi się zatem dla osób, nie tylko podróżujących
w pojedynkę, ale również dla par, czy na niewielkiej powierzchni. Dzięki zgrabnym
wymiarom (22,4 x 22,4 cm) jest łatwa w przenoszeniu oraz transporcie.
Warto wspomnieć, że wyposażona jest w kontrolkę zasilania, termostat i nóżki
antypoślizgowe. To wszystko wpływa na wygodę użytkowania. Dodatkowo
posiada funkcję ochronną przed przegrzaniem, zapewniając tym bezpieczeństwo.

Podstawowe funkcje
• Kuchenka elektryczna jednopalnikowa
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Płyta grzejna o średnicy 15,5 cm

Specyfikacja

EAN  4752131000270
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EP 200 WH
Kuchenka  Elektryczna

Opis urządzenia
Kuchenka elektryczna dwupalnikowa – model
EP 200 WH w kolorze białym to świetne
rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują , czy
jeżdżą na kempingi, do domków letniskowych. 
 Posiada dwa palniki o różnych mocach - 1000 W
i 1500 W oraz średnicach - 18,5 cm i 15,5 cm. Jej
niewielkie wymiary (46,4 x 24,4 cm) wpływają na
wygodę i łatwość przenoszenia.

• Kuchenka elektryczna dwupalnikowa.
• Idealna do akademików, domków letniskowych
   lub na kemping
• 2 palniki o średnicy 18,5 i 15,5 cm
• Termostat sterowany w sposób płynny
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Wymiary: 46,4 × 24,4 cm
• Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy 1000 + 1500 W

Opis funkcji
Kuchenka elektryczna dwupalnikowa – model EP 200 WH w kolorze białym to
świetne rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują. Jest to kuchenka
dwupalnikowa z płytami grzejnymi o średnicach 15,5 cm i 18,5 cm o mocy 1000
oraz 1500 W. Płyty oddalone są od siebie o 4,9 cm, będzie zatem idealna dla
dwóch osób.
Wyposażona jest w kontrolkę zasilania, termostat, którym można płynnie
sterować i nóżki antypoślizgowe. To wszystko wpływa na wygodę użytkowania.
Dodatkowo posiada funkcję ochronną przed przegrzaniem.

Podstawowe funkcje
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Kuchenka elektryczna dwupalnikowa
• Dwie płyty o średnicy 18,5 cm oraz 15,5 cm

Specyfikacja

EAN 4752131000294
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EP 200 BK 
Kuchenka  Elektryczna

Opis urządzenia
Kuchenka elektryczna dwupalnikowa – model
EP 200 BK w kolorze czarnym to świetne
rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują , czy
jeżdżą na kempingi, do domków letniskowych. 
 Posiada dwa palniki o różnych mocach - 1000 W
i 1500 W oraz średnicach - 18,5 cm i 15,5 cm. Jej
niewielkie wymiary (46,4 x 24,4 cm) wpływają na
wygodę i łatwość przenoszenia.

• Kuchenka elektryczna dwupalnikowa
• Idealna do akademików, domków letniskowych 
   lub na kemping
• 2 palniki o średnicy 18,5 i 15,5 cm
• Termostat sterowany w sposób płynny
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Wymiary: 46,4 × 24,4 cm
• Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy 1000 + 1500 W

Opis funkcji
Kuchenka elektryczna – model EP 200 BK w kolorze czarnym to świetne
rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują i jeżdżą na kempingi. Posiada dwie
płyty grzejne o średnicach 15,5 cm i 18,5 cm o mocy 1000 oraz 1500 W. Płyty
oddalone są od siebie o 4,9 cm, dając możliwość korzystania z obu  jednocześnie.

Wyposażona jest w kontrolkę zasilania, termostat, którym można płynnie
sterować i nóżki antypoślizgowe. To wszystko wpływa na wygodę użytkowania.
Dodatkowo posiada funkcję ochronną przed przegrzaniem.

Podstawowe funkcje
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Kuchenka elektryczna dwupalnikowa
• Dwie płyty o średnicy 18,5 cm oraz 15,5 cm

Specyfikacja

EAN  4752131000300
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EP 1500 WH
Kuchenka  Elektryczna

Opis urządzenia
Kuchenka elektryczna – EP 1500 WH o mocy
1500W w kolorze białym to świetne rozwiązanie
dla osób, które podróżują, jeżdżą na kempingi
czy do domków letniskowych. Ta
jednopalnikowa kuchenka posiada płytę grzejną
o średnicy 18,5 cm, zatem będzie  idealna dla
tych bardziej wymagających.

• Kuchenka elektryczna jednopalnikowa
• Idealna do akademików, domków letniskowych 
   lub na kemping
• Płyta grzejna o średnicy 18,5 cm
• Termostat sterowany w sposób płynny
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Wymiary: 22,4x 22,4 cm
• Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy 1500 W

Opis funkcji
Kuchenka elektryczna – model EP 1500 WH w kolorze białym to świetne
rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują. Charakteryzuje się mocą 1500W, a jej
płyta ma średnicę 18,5 cm, zatem będzie idealna  dla tych bardziej wymagających
- zarówno podróżujących w pojedynkę, mieszkających samemu, czy dla par. 
Dzięki zgrabnym wymiarom (22,4 x 22,4 cm) jej transport nie sprawia problemu.
Wyposażona jest w kontrolkę zasilania, termostat i nóżki antypoślizgowe. To
wszystko wpływa na wygodę użytkowania. Dodatkowo posiada funkcję ochronną
przed przegrzaniem.

Podstawowe funkcje
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Kuchenka elektryczna jednopalnikowa
• Płyta grzejna o średnicy 18,5 cm

Specyfikacja

EAN  4752131001765
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EP 1500 BK

 

Kuchenka  Elektryczna

Opis urządzenia
Kuchenka elektryczna – EP 1500 BK o mocy 1500
W w kolorze czarnym to świetne rozwiązanie dla
osób, które podróżują, jeżdżą na kempingi czy
do domków letniskowych. Ta jednopalnikowa
kuchenka posiada płytę grzejną o średnicy 18,5
cm, zatem będzie  idealna dla tych bardziej
wymagających.

• Kuchenka elektryczna jednopalnikowa
• Idealna do akademików, domków letniskowych 
   lub na kemping
• Płyta grzejna o średnicy 18,5 cm
• Termostat sterowany w sposób płynny
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Wymiary: 22,4x 22,4 cm
• Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy 1500 W

Opis funkcji
Kuchenka elektryczna – model  EP 1500 BK w kolorze czarnym to świetne
rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują. Charakteryzuje się mocą 1500 W oraz  
płyta o średnicy 18,5 cm, zatem będzie idealna  dla tych bardziej wymagających -
zarówno podróżujących w pojedynkę, mieszkających samemu, czy dla par. 
Dzięki zgrabnym wymiarom (22,4 x 22,4 cm) jej transport nie sprawia problemu.
Wyposażona jest w kontrolkę zasilania, termostat i nóżki antypoślizgowe. To
wszystko wpływa na wygodę użytkowania. Dodatkowo posiada funkcję ochronną
przed przegrzaniem.

Podstawowe funkcje
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Kuchenka elektryczna jednopalnikowa
• Płyta grzejna o średnicy 18,5 cm

Specyfikacja

EAN  4752131001758
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EP 2000 BK

 

Kuchenka  Elektryczna

Opis urządzenia
Kuchenka elektryczna dwupalnikowa – model
EP 2000 BK w kolorze czarnym to świetne
rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują , czy
jeżdżą na kempingi, do domków letniskowych. 
 Posiada dwa palniki o różnych mocach - 1000 W
i 1500 W oraz średnicach - 18,5 cm i 15,5 cm. Jej
niewielkie wymiary (46,4 x 24,4 cm) wpływają na
wygodę i łatwość przenoszenia.

• Kuchenka elektryczna dwupalnikowa.
• Idealna do akademików, domków letniskowych 
   lub na kemping.
• 2 palniki o średnicy 18,5 i 15,5 cm.
• Termostat sterowany w sposób płynny.
• Ochrona przed przegrzaniem.
• Nóżki antypoślizgowe.
• Wymiary: 46,4 × 24,4 cm.
• Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz.
• Pobór mocy 1000 + 1500 W.
•  Odległość między płytami grzejnymi: 4,9 cm.

Opis funkcji
Kuchenka elektryczna – model EP 2000 BK w kolorze czarnym to świetne
rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują i jeżdżą na kempingi. Posiada dwie
płyty grzejne o średnicach 15,5 cm i 18,5 cm o mocy 1000 oraz 1500 W. Płyty
oddalone są od siebie o 4,9 cm, dając możliwość korzystania z obu  jednocześnie.

Wyposażona jest w kontrolkę zasilania, termostat, którym można płynnie
sterować i nóżki antypoślizgowe. To wszystko wpływa na wygodę użytkowania.
Dodatkowo posiada funkcję ochronną przed przegrzaniem.

Podstawowe funkcje
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nóżki antypoślizgowe
• Kuchenka elektryczna dwupalnikowa
• Dwie płyty o średnicy 18,5 cm oraz 15,5 cm

Specyfikacja

EAN  4752131001789
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HPI 3001 BK
Kuchenka  Elektryczna

Opis urządzenia
Kuchenka elektryczna na podczerwień – model
HPI 3001 BK o mocy 1200W w kolorze czarnym
to świetne rozwiązanie dla osób, które dużo
podróżują i jeżdżą na kempingi. Sprawdzi się
również jako dodatkowy palnik w domowej
kuchni. Dzięki technologii podczerwieni,
kuchenka dużo szybciej się nagrzewa i jest
gotowa do użycia.

• Kuchenka elektryczna na podczerwień
• Jednostrefowa
• Średnica płyty szklanej 17,7cm
• Lampka kontrolna On/Off
• Regulacja temperatury
• Termostat
• Moc: 1200W
• Szybkie nagrzewanie się
• Idealna w podróż

Opis funkcji
Kuchenka elektryczna na podczerwień – model HPI 3001 BK o mocy 1200 W w
kolorze czarnym to świetne rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują. Jest to
kuchenka jednostrefowa z płytą szklaną o średnicy 17,7 cm, zatem sprawdzi się
również dla tych bardziej wymagających.
Wyposażona jest w lampkę kontrolną on/off, termostat i możliwość regulacji
temperatury.  Dzięki temu mamy większą kontrolę nad nią, a także jest
bezpieczna w użytkowaniu. Technologia podczerwieni, która została tutaj
zastosowana, pozwala na szybsze nagrzewanie się.

Podstawowe funkcje
• Termostat
• Regulacja temperatury
• Działa na podczerwień
• Średnica płyty 17,7 cm

Specyfikacja

EAN 4752131000768

 

 

Opak. zbiorcze: 6 sztuk

www.brock-polska.pl



brock-polska.pl 47

 

GS 001 W
Kuchenka gazowa

Opis urządzenia
Kuchenka gazowa od Brock Electronics w
kolorze białym – model GS001W to świetne
rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują czy
jeżdżą na kempingi, do domków letniskowych
czy lubią spędzać czas na działce. Sprawdzi się
również na piknikach czy wycieczkach. Jest
mała i kompaktowa, dzięki czemu jej transport
nie stanowi problemu. 

• Wygodna, kompaktowa kuchenka z jednym
   palnikiem
• Działa z butanem G30 (28-30 mbar) i propanem 
   G31 (37 mbar)
• Standard LPG
• Wysokiej jakości palniki żeliwne
• Trwały metalowy korpus
• Do ustawienia na stole lub podobnej stabilnej
  powierzchni
• Wygodny piec na pikniki na łonie natury

Opis funkcji
Kuchenka gazowa jest wygodna i kompaktowa, idealna w trasę i kempingi.
Posiada wysokiej jakości palnik żeliwny, a także trwały korpus metalowy, przez co
będzie służyła przez długie lata. Warto wspomnieć, że współpracuje ona zarówno
z  butanem G30, jak i propanem G31, a przy tym spełnia standard LPG.
Posiada jeden palnik, które sprawdzi się na podróże w pojedynkę, ale także dla
pary. Mały, kompaktowy rozmiar umożliwi wygodę w transporcie. Charakteryzuje
się niskim zużyciem gazu, co wpłynie na  ograniczenie kosztów. Kuchenki gazowej
używamy tylko i wyłącznie na zewnątrz! 

Podstawowe funkcje
• Spełnia standard LPG
• Do użytku na łonie natury
• Jeden palnik,  działający 
   z butanem i propanem

Specyfikacja

EAN 4752131000218
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GS 002 W
Kuchenka gazowa

Opis urządzenia
Kuchenka gazowa od Brock Electronics w
kolorze białym – model GS002W to świetne
rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują oraz
jeżdżą na kempingi, do domków letniskowych
czy lubią spędzać czas na działce. Sprawdzi się
dla dwóch bądź trzech osób. Mały i kompaktowy
rozmiar kuchenki sprawiają, że jej transport nie
stanowi problemu. 

• Wygodna, kompaktowa kuchenka z dwoma
   palnikami
• Działa z butanem G30 (28-30 mbar) i propanem 
   G31 (37 mbar)
• Standard LPG
• Wysokiej jakości palniki żeliwne
• Trwały metalowy korpus
• Do ustawienia na stole lub podobnej stabilnej
  powierzchni
• Rozmiar: 464x257x63 mm

Opis funkcji
Kuchenka gazowa jest wygodna i kompaktowa oraz posiada wysokiej jakości
palniki żeliwne, a także trwały korpus metalowy, przez co będzie służyła przez
długie lata. Warto wspomnieć, że współpracuje ona z butanem G30, a także
propanem G31 (standard LPG).
Posiada dwa palniki, przez co jest idealna dla par, ponieważ można jednocześnie
podgrzewać dwa posiłki. Optymalne wymiary pozwalają na wygodny transport.
Kuchenki gazowej używamy tylko i wyłącznie na zewnątrz! Należy ją ustawić na
stabilnej powierzchni.

Podstawowe funkcje
• Spełnia standard LPG
• Do użytku na łonie natury
• Dwa palniki,  działające
   z butanem i propanem

Specyfikacja

EAN 4752131000225
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GS 003 W
Kuchenka gazowa

Opis urządzenia
Kuchenka gazowa od Brock Electronics model
GS003W to świetne rozwiązanie dla osób, które
dużo podróżują i jeżdżą na kempingi, do
domków letniskowych czy na działkę. Trzy
palniki sprawdzą się również na piknikach czy
wycieczkach, dla rodzin, bądź grona znajomych.
Jest niewielkich rozmiarów, dzięki czemu jej
transport nie stanowi problemu. 

• Wygodna, kompaktowa kuchenka z trzema
   palnikami
• Działa z butanem G30 (28-30 mbar) i propanem 
   G31 (37 mbar)
• Standard LPG
• Wysokiej jakości palniki żeliwne
• Trwały metalowy korpus
• Do ustawienia na stole lub podobnej stabilnej
  powierzchni

Opis funkcji
Kuchenka gazowa posiada trzy palniki żeliwne, a także trwały korpus metalowy,
przez co daje gwarancje jakości na długie lata. Warto wspomnieć, że
współpracuje ona z butanem G30, a także propanem G31 i spełnia standard LPG. 

Posiada trzy palniki, przez co będzie idealna dla rodzin, czy grona znajomych.
Jednocześnie można podgrzewać na niej trzy posiłki. Optymalne wymiary
pozwalają na wygodny transport. Kuchenki gazowej używamy tylko i wyłącznie na
zewnątrz! Należy ją ustawić na stabilnej powierzchni.

Podstawowe funkcje
• Spełnia standard LPG
• Do użytku na łonie natury
• Trzy palniki,  działające
   z butanem i propanem

Specyfikacja

EAN  4752131000713
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GS 004 W
Kuchenka gazowa

Opis urządzenia
Kuchenka gazowa z poczwórnymi palnikami od
Brock Electronics w kolorze białym – model
GS004W to świetne rozwiązanie dla osób, które
dużo podróżują i jeżdżą na kempingi czy lubią
spędzać czas na działce. Sprawdzi się również
na piknikach czy wycieczkach dla większych
grup czy rodziny.  Spełnia standardy LPG oraz
działa z butanem G30 i propanem G31.

• Kuchenka gazowa z poczwórnymi palnikami
• Wygodny piec na pikniki na łonie natury
• Działa z butanem G30 (28-30 mbar) i propanem 
   G31 (37 mbar)
• Standard LPG
• Wysokiej jakości palniki żeliwne
• Trwały metalowy korpus
• Do ustawienia na stole lub podobnej stabilnej
  powierzchni

Opis funkcji
Kuchenka gazowa jest wygodna i kompaktowa oraz posiada wysokiej jakości
palniki żeliwne, a także trwały korpus metalowy, przez co będzie służyła przez
długie lata. Warto wspomnieć, że współpracuje ona z butanem G30, a także
propanem G31 (standard LPG).
Posiada cztery palniki, które sprawdzą się także w przypadku większych grup czy
rodzin, dając możliwość jednoczesnego gotowania czterech posiłków. Kuchenki
gazowej używamy tylko i wyłącznie na zewnątrz! Należy ją ustawić na stabilnej
powierzchni.

Podstawowe funkcje
• Spełnia standard LPG
• Trwały, metalowy korpus
• Cztery palniki, pozwalające działać 
   z butanem i propanem
• Tylko do użytku na zewnątrz

Specyfikacja

EAN 4752131000515

Opak. zbiorcze: 3 sztuk
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GS 2001 BK
Kuchenka gazowa

Opis urządzenia
Kuchenka gazowa od Brock Electronics model
GS 2001 BK to świetne rozwiązanie dla osób,
które dużo podróżują i jeżdżą na kempingi.
Klasyczny czarny kolor nadaje jej elegancji.
Idealny na podróże solo, bądź we dwójkę. Jest
niewielkich rozmiarów, dzięki czemu jej
transport nie stanowi problemu. Charakteryzuje
się także niskim zużyciem gazu.

• Wygodna, kompaktowa kuchenka z jednym
   palnikiem
• Działa z butanem G30 (28-30 mbar) i propanem 
   G31 (37 mbar)
• Standard LPG
• Wysokiej jakości palniki żeliwne
• Trwały metalowy korpus
• Do ustawienia na stole lub podobnej stabilnej
  powierzchni
• Niskie zużycie gazu

Opis funkcji
Kuchenka gazowa posiada wysokiej jakości palnik żeliwny, a także trwały korpus
metalowy, przez co daje gwarancje jakości na długie lata. Warto wspomnieć, że
współpracuje ona z butanem G30, a także propanem G31 i spełnia standard LPG.
Jeden palnik będzie idealny dla jednej lub dwóch osób. Mały i kompaktowy
rozmiar pozwalają na wygodny transport. Dodatkowo kuchenka charakteryzuje
się niskim zużyciem gazu, co pozwala zaoszczędzić koszty. Kuchenki gazowej
używamy tylko i wyłącznie na zewnątrz! Należy ją ustawić na stabilnej
powierzchni.

Podstawowe funkcje
• Spełnia standard LPG
• Do użytku na łonie natury
• Palnik,  działający
   z butanem i propanem
• Niskie zużycie gazu

Specyfikacja

EAN  4752131001178
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GS 2004 BK
Kuchenka gazowa

Opis urządzenia
Kuchenka gazowa od Brock Electronics model
GS 2004 BK to świetne rozwiązanie dla osób,
które dużo podróżują i jeżdżą na kempingi.
Klasyczny czarny kolor nadaje jej elegancji.
Idealny dla rodzin, bądź grona znajomych. Jest
niewielkich rozmiarów, dzięki czemu jej
transport nie stanowi problemu. 

• Wygodna, kompaktowa kuchenka z
   poczwórnym palnikiem
• Działa z butanem G30 (28-30 mbar) i propanem 
   G31 (37 mbar)
• Standard LPG
• Wysokiej jakości palniki żeliwne
• Trwały metalowy korpus
• Do ustawienia na stole lub podobnej stabilnej
  powierzchni

Opis funkcji
Kuchenka gazowa posiada wysokiej jakości cztery palniki żeliwne, a także trwały
korpus metalowy, przez co daje gwarancje jakości na długie lata. Warto
wspomnieć, że współpracuje ona z butanem G30, a także propanem G31 i spełnia
standard LPG.
Cztery palniki będą idealny dla rodziny czy większej grupy. Jej mały i kompaktowy
rozmiar pozwalają na wygodny transport, przez co podróż staje się łatwiejsza.
Kuchenki gazowej używamy tylko i wyłącznie na zewnątrz! Należy ją ustawić na
stabilnej powierzchni.

Podstawowe funkcje
• Spełnia standard LPG
• Do użytku na łonie natury
• Cztery palniki,  działające
   z butanem i propanem
• Ponadczasowy, elegancki design

Specyfikacja

EAN  4752131001598
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HCG 5000 SS 
GRILL ELEKTRYCZNY

Opis urządzenia
Mocny grill elektryczny od Brock Electronics –
model HCG5000SS to urządzenie, które upiecze
nam każdy rodzaj żywności! Możesz na nim
przygotować kiełbaski, panini, tosty, steka. Grill
elektryczny ma moc 1500 W, a rozmiar wynosi:
30 × 40 cm. Dodatkowo posiada on powłokę
zapobiegającą oparzeniom i ułatwiającą
czyszczenie.

• Rozmiar talerza: 30 x 24cm
• Moc: 1500 W
• Nóżki antypoślizgowe
• Termostat kontroli temperatury
• Zasilanie: 220-240V 50/60Hz. Kąt otwarcia 180°
• Bezpieczny uchwyt, który się nie nagrzewa
• Pojemnik na olej do łatwego zbierania
   nadmiaru 
• Lampka kontrolna pracy – czerwona
• Kontrolka gotowości – zielona

Opis funkcji
Grill model HCG 5000 SS idealnie sprawdzi się do grillowania mięsa, warzyw  czy
kanapek. Wyposażony jest w pojemnik na olej, termostat do kontroli
temperatury, a także w bezpieczny uchwyt, który się nie nagrzewa.
Grill elektryczny ma moc 1500 W, a rozmiar talerza wynosi: 30×40 cm.
Kompaktowa pionowa pozycja pozwoli zaoszczędzić miejsce w kuchni. 
 Dodatkowo posiada on powłokę zapobiegającą oparzeniom, ułatwiającą
czyszczenie. Zamontowane ma także nóżki antypoślizgowe oraz lampki
kontrolne.

Podstawowe funkcje
• Grill elektryczny o mocy 1500 W
• Termostat kontroli temperatury
• Funkcja regulacji wysokości do wygodnego
   pieczenia każdego rodzaju żywności

Specyfikacja

EAN 4752131001864
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HB 5001 WH
BLENDER RĘCZNY

Opis urządzenia
Blender ręczny od Brock Electronics – model
HB5001WH o mocy 300W w kolorze białym
świetnie sprawdzi się do zmiksowania
składników na koktajl, pesto, zupę krem, desery
i wiele innych posiłków. Dzięki swojemu
rozmiarowi i wadze jest wygodny do
użytkowania. Posiada ostrza ze stali
nierdzewnej.

• Blender ręczny 
• Przełącznik 2 prędkości
• Odłączana końcówka miksująca ze stali
   nierdzewnej
• Ostrze ze stali nierdzewnej
• Moc: 300 W
• Wygodny uchwyt

Opis funkcji
Blender HB 5001 WH dzięki swojemu rozmiarowi i wadze jest wygodny w użyciu.
Jego moc zapewni dobrą jakość blendowania różnych składników. Z jego
pomocą przygotujemy desery, zupy, zmiksujemy jedzenie dla dzieci.

Warto wspomnieć, że posiada 2 przełączniki prędkości, ostrza ze stali
nierdzewnej oraz odłączaną końcówkę miksującą, która również wykonana jest
ze stali nierdzewnej. Zapewnia to jakość i gwarancje odporności na czynniki
zewnętrzne. Pozwoli nam to cieszyć się blenderem przez długi czas.

Podstawowe funkcje
• Odłączana końcówka miksująca ze stali
   nierdzewnej
• Przełącznik 2 prędkości
• Blender ręczny o mocy 300 W

Specyfikacja

EAN 4752131001369
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HM 3001 WH
MIKSER RĘCZNY

Opis urządzenia
Mikser ręczny od Brock Electronics – model
HM3001WH o mocy 300 W w kolorze białym jest
niezawodny do przygotowywania mas oraz
kremów do różnych ciast i wypieków. Ma
wbudowaną 5-stopniową regulację prędkości
oraz dodatkowo funkcję TURBO. Posiada także
przycisk wysuwania i zwalniania mieszadeł.

• Mikser ręczny 
• Liczba prędkości: 5
• Funkcja TURBO
• Przycisk wysuwania i zwalniania mieszadeł
• Ubijaki i mieszadła wykonane ze stali
   nierdzewnej
• Moc: 300 W
• Wygodny uchwyt
• Waga: 1.10kg

Opis funkcji
HM 3001 WH o mocy 300 W w kolorze białym jest niezawodny do
przygotowywania mas oraz kremów do różnych ciast i wypieków. W zestawie
oprócz mieszadeł, są również ubijaki, które świetnie sprawdzą się przykładowo
do ubicia białek na pyszne i kruche bezy!

Mikser ten ma wbudowaną 5-stopniową regulację prędkości oraz dodatkowo
funkcję TURBO. Posiada także przycisk wysuwania i zwalniania mieszadeł.
Zarówno mieszadła jak i ubijaki wykonane są ze stali nierdzewnej.

Podstawowe funkcje
• Blender ręczny o mocy 300 W
• Ubijaki i mieszadła ze stali nierdzewnej
• Przełącznik 5 prędkości

Specyfikacja

EAN 4752131001352
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MG 1601 SS
MASZYNKA DO

MIELENIA MIĘSA

Opis urządzenia
Maszynka do mielenia mięsa od Brock
Electronics – model MG1601SS o mocy 1400W to  
świetnie wyposażone urządzenie. Dzięki niej
zmielisz na świeżo mięso, ryby czy inne
produkty! W zestawie są 3 sitka ze stali
nierdzewnej (3mm, 5mm, 7mm), nóż ze stali
nierdzewnej i przystawkę do krojenia warzyw z 3
nożami, oraz popychacz do żywności.

• Obudowa i ostrze ze stali nierdzewnej,
   kwadratowa  taca
• Wymienne 3 sitka: 3mm,  5mm, 7mm
• Nóż ze stali nierdzewnej i przystawka do
   krojenia warzyw z 3 nożami
• Akcesoria: akcesorium do kiełbasy, akcesorium  
  do kibbe, popychacz do żywności
• Bieg wsteczny
• Moc 1400 W, wydajność: 2 kg/min
• Niski poziom hałasu: 85dB

Opis funkcji
Model MG 1601 SS o mocy 1400 W to  świetnie wyposażone urządzenie. Dzięki
niemu zmielisz na świeżo mięso, ryby czy inne produkty. Dodatkowe akcesoria
umożliwiają zrobienie domowej kiełbasy lub kebbe. Dodatkowo w zestawie
znajdziemy wymienne 3 sitka  (3mm, 5mm, 7mm), nóż ze stali nierdzewnej oraz
przystawkę do krojenia warzyw z 3 nożami, a także popychacz do żywności.
Maszynka posiada obudowę ze stali nierdzewnej oraz kwadratową tacę.
Dodatkowo ma funkcję biegu wstecznego. Maszynka działa bardzo wydajnie (2
kg/ min.) i ma niski poziom hałasu podczas pracy.

Podstawowe funkcje
• Wymienne 3 sitka ze stali nierdzewnej: 
   3mm, 5mm, 7mm
• Bieg wsteczny
• Moc 1400 W, wydajność: 2 kg/min

Specyfikacja

EAN 4752131000577
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MG 1800 SS 
MASZYNKA DO 

MIELENIA MIĘSA

Opis urządzenia
Maszynka do mielenia mięsa od Brock
Electronics – model MG1800SS o mocy 1800W to  
urządzenie, dzięki któremu zmielisz na świeżo
mięso, ryby czy inne produkty i przygotujesz
pyszne dania! W zestawie są 3 sitka ze stali
nierdzewnej (3mm, 5mm, 7mm), nóż ze stali
nierdzewnej, przystawkę do krojenia warzyw z 3
nożami, oraz popychacz do żywności.

• Obudowa i ostrze ze stali nierdzewnej 
• Wymienne 3 sitka ze stali nierdzewnej: 
   3mm,  5mm, 7mm
• Nóż ze stali nierdzewnej i przystawka do
   krojenia warzyw z 3 nożami
• Akcesoria: akcesorium do kiełbasy,   
  do kibbe, popychacz do żywności
• Bieg wsteczny
• Moc 1800 W, wydajność: 1,5 kg/min
• Niski poziom hałasu: 90 dB

Opis funkcji
Maszynka do mielenia mięsa MG 1800 SS o mocy 1800W poradzi sobie z wieloma
produktami, dając gwarancję dobrego efektu. Dzięki niej zmielisz także świeżo
mięso, ryby czy inne produkty. Posiada obudowę i ostrze ze stali nierdzewnej
oraz  kwadratową tacę. Dodatkowo ma funkcję biegu wstecznego.
W zestawie znajdziemy także wymienne 3 sitka ze stali nierdzewnej:  3mm, 5mm,
7mm, nóż ze stali nierdzewnej i przystawkę do krojenia warzyw z 3 nożami.
Maszynka działa bardzo wydajnie (1,5 kg/min) i ma niski poziom hałasu podczas
pracy.

Podstawowe funkcje
• Wymienne 3 sitka ze stali nierdzewnej: 
   3mm, 5mm, 7mm
• Bieg wsteczny
• Wydajność: 1,5 kg/min

Specyfikacja

EAN 4752131001444
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BHC 2001
Maszynka do włosów

Opis urządzenia
Maszynka do włosów od Brock Electronics –
model BHC2001 posiada ostrza ze stali
nierdzewnej oraz obrotowy przycisk, którym
ustawia się długość cięcia (24 opcji do wyboru).
Dodatkowo nasadka grzebieniowa maszynki
regulowana jest w zakresie 3-15 mm. Umożliwia
precyzyjne cięcie, dostosowane do różnej
długości włosa.

• Ostrze ze stali nierdzewnej
• Nasadka grzebieniowa regulowana 3 – 15mm
• Przycisk obrotowy – 24 ustawienia długości
   cięcia.
• Źródło zasilania: akumulator
• Czas pracy: 45 min
• Akcesoria: zasilacz, szczoteczka do
  czyszczenia, olejek do konserwacji ostrzy
• Umożliwia precyzyjne cięcie

Opis funkcji
Maszynka do włosów BHC 2001 ma wbudowany akumulator, którego czas pracy
wynosi 45 minut. Do zestawu dołączony jest również zasilacz. Szczoteczka do
czyszczenia oraz olejek, które są w zestawie, ułatwią konserwację ostrzy a także
pozwolą zachować dobry stan maszynki przez lata. Dzięki odpowiedniemu
kształtowi, maszynka jest bardzo wygodna w użytkowaniu.

Zapewnia szeroki zakres możliwości cięcia, dzięki aż 24 opcjom długości do
wyboru. Będzie zatem sprawdzała się przy różnych długościach zarostu,
umożliwiając precyzyjne cięcie. Nasadka grzebieniowa maszynki regulowana
jest w zakresie 3-15 mm.

Podstawowe funkcje
• Ostrze ze stali nierdzewnej
• Przycisk obrotowy – 24 ustawienia długości cięcia
• Umożliwia precyzyjne cięcie, 
   dostosowane do różnej długości włosa

Specyfikacja

EAN 4752131000928

Opak. zbiorcze: 12 sztuk
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BMS 2001 BK
Golarka męska

Opis urządzenia
Golarka męska to urządzenie, bez którego na co
dzień nie może się obejść wielu mężczyzn,
którzy nie lubią mieć zarostu czy brody. Golarka
męska  – model BMS2001BK świetnie sprawdzi
się do codziennego użytku. Posiada ona
potrójne głowice i podwójny system pływający.
Pracuje ona zaówno na mokro, jak i na sucho.

• Potrójne głowice
• Podwójny system pływający
• Praca na mokro i sucho
• Wysuwany trymer do brody
• Źródło zasilania: bateria
• Czas pracy: 80 min
• Akcesoria: nasadka ochronna, szczoteczka 
  do czyszczenia, adapter do ładowania
• Wygodny kształt

Opis funkcji
Golarka męska BMS 2001 BK posiada potrójną głowicę a czas pracy wynosi 
 około 80 min. Nie tylko pozwoli precyzyjne golić, ale również zapewni spokój
podczas pracy, dzięki długiemu czasowi działania. Użycie golarki jest dozwolone
zarówno na mokro, jak i na sucho. Dzięki odpowiedniemu kształtowi, maszynka
jest bardzo wygodna w użytkowaniu.

Warto dodać, że golarka wyposażona jest także w trymer do brody. Wśród
akcesoriów znajdziemy również nasadkę ochronną, szczoteczkę do czyszczenia
oraz adapter do ładowania. To wszystko wpływa na szerokie zastosowanie oraz
możliwości jej wykorzystania.

Podstawowe funkcje
• Praca na mokro i sucho
• Wysuwany trymer do brody
• Umożliwia precyzyjne cięcie, 
  dostosowane do różnej długości włosa

Specyfikacja

EAN 4752131000942

Opak. zbiorcze: 12 sztuk
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HC 2002 RD
Karbownica do włosów

Opis urządzenia
Karbownica do włosów od Brock Electronics –
model HC2002RD o mocy 25W w kolorze
czerwonym to fantastyczne urządzenie, dzięki
któremu będziesz mógł/a odmienić swój look!
Karbownica sprawi, że Twoje włosy nabiorą
objętości oraz fal. Wystarczy tylko na chwilę
włożyć pasma pomiędzy ceramiczne płytki
urządzenia.

• Ceramiczne płytki 6,2 x 1,6 cm
• Element grzewczy PTC szybko się nagrzewa 
   i utrzymuje stałą temperaturę
• Zamykany uchwyt
• Przełącznik włącz/ wyłącz
• Wskaźnik ledowy
• Obrotowy przewód zasilający 360°
• Uchwyt do zawieszenia
• Rozmiar produktu 20.6×2.6×2.5 cm
• Moc: 25 W

Opis funkcji
Karbownica HC 2002 RD o mocy 25 W posiada element grzewczy PTC, dzięki
któremu bardzo szybko się nagrzewa i utrzymuje stałą temperaturę. Chwila
moment i już możesz jej używać! Wyposażona jest w zamykany uchwyt,
wskaźnik ledowy, przełącznik włącz/wyłącz, obrotowy przewód zasilający 360°
oraz uchwyt do zawieszenia.
Dzięki niewielkiemu rozmiarowi i wadze, karbownica jest lekka i spokojnie
zmieści się w większej kosmetyczce. Świetnie sprawdzi się dla osób, które dużo
podróżują lub nie mają wiele miejsca na przechowywanie urządzeń w domu.

Podstawowe funkcje
• Karbownica o mocy 25 W
• Obrotowy przewód zasilający 360°
• Ceramiczne płytki 6,2 x 1,6 cm

Specyfikacja

EAN 4752131001536

 

 

Opak. zbiorcze: 24 sztuk

www.brock-polska.pl



BROCK - TWOJA MARKA AGD62

HS 5002 BK

 

prostownica do włosów

Opis urządzenia
Prostownica do włosów od Brock Electronics –
model HS 5002 BK o mocy 35 W to fantastyczne
urządzenie, dzięki któremu Twoje włosy staną
się proste i gładkie. Dzięki ceramicznym,
ruchomym płytkom grzejnym urządzenie
równomiernie się nagrzewa i niweluje ryzyko
zniszczenia oraz przypalenia włosów.

• Powierzchnia płytek: 25 x 90 mm
• Element grzejny PTC szybko się nagrzewa
   i utrzymuje stałą temperaturę
• Automatyczne wyłączanie po 60 minutach
• Maksymalna temperatura 200° C
• Ruchome płytki grzejne
• Obrotowy przewód zasilający 360°
• Długość przewodu zasilającego 1,8 m. Uchwyt
   do zawieszenia
• Moc: 35 W

Opis funkcji
Prostownica HS 5002 BK o mocy 35 W posiada ceramiczne, ruchome płytki
grzejne, dzięki którym urządzenie równomiernie się nagrzewa i niweluje ryzyko
zniszczenia oraz przypalenia włosów. Dzięki elementowi grzewczemu PTC
utrzymuje stałą temperaturę, której maksimum wynosi 200°C. 
Wyposażona jest w przełącznik włącz/wyłącz, obrotowy przewód zasilający 360°
oraz uchwyt do zawieszenia. Dodatkowo posiada blokadę zabezpieczającą dla
łatwego przechowywania. Dla maksymalnego bezpieczeństwa została
wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania po 60 minutach.

Podstawowe funkcje
• Prostownica o mocy 35 W
• Obrotowy przewód zasilający 360°
• Ruchome płytki grzejne o powierzchni
   25 x 90 mm

Specyfikacja

EAN 4752131000645
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HC 2001 BK

 

mini Karbownica do

włosów

Opis urządzenia
Mini karbownica do włosów od Brock
Electronics – model HC 2001 BK o mocy 35W 
w kolorze czarnym to fantastyczne urządzenie,
dzięki któremu będziesz mógł/a odmienić swój
look! Karbownica sprawi, że Twoje włosy
nabiorą objętości oraz fal, a jej kompaktowy
rozmiar, że zabierzesz ją wszędzie ze sobą!

• Element grzewczy PTC szybko się nagrzewa 
   i utrzymuje stałą temperaturę
• Przełącznik włącz/ wyłącz
• Wskaźnik ledowy
• Obrotowy przewód zasilający 360°
• Uchwyt do zawieszenia
• Moc: 35 W

Opis funkcji
Karbownica HC 2001 BK o mocy 35 W w kolorze czarnym posiada element
grzewczy PTC, dzięki któremu bardzo szybko się nagrzewa i utrzymuje stałą
temperaturę. Chwila moment i już możesz jej używać! Wyposażona jest we 
 wskaźnik ledowy, przełącznik włącz/wyłącz, obrotowy przewód zasilający 360°
oraz uchwyt do zawieszenia.
Dzięki niewielkiemu rozmiarowi i wadze, karbownica jest lekka i spokojnie
zmieści się w większej kosmetyczce. Świetnie sprawdzi się dla osób, które dużo
podróżują lub nie mają wiele miejsca na przechowywanie urządzeń w domu.

Podstawowe funkcje
• Karbownica o mocy 35 W
• Obrotowy przewód zasilający 360°
• Uchwyt do zawieszenia

Specyfikacja

EAN 4752131000829
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HC 5001 BK
prostownica do włosów

Opis urządzenia
Prostownica do włosów od Brock Electronics –
model HC5001BK o mocy 60 W to fantastyczne
urządzenie, dzięki któremu Twoje włosy staną
się proste i gładkie. Dzięki ceramicznym,
ruchomym płytkom grzejnym urządzenie
równomiernie się nagrzewa i niweluje ryzyko
zniszczenia oraz przypalenia włosów.

• Powierzchnia płytek: 25 x 110 mm
• Element grzejny PTC szybko się nagrzewa
   i utrzymuje stałą temperaturę
• Regulowana temperatura: 150-230°C
• Wyświetlacz LED aktualnej temperatury
• Blokada temperatury. Ruchome płytki grzejne
• Obrotowy przewód zasilający 360°
• Długość przewodu zasilającego 1,8 m. Uchwyt
   do zawieszenia
• Moc: 60W

Opis funkcji
Prostownica HC 5001 BK o mocy 60 W posiada ceramiczne, ruchome płytki
grzejne, dzięki którym urządzenie równomiernie się nagrzewa i niweluje ryzyko
zniszczenia oraz przypalenia włosów. Dzięki elementowi grzewczemu PTC 
 utrzymuje stałą temperaturę, którą można regulować w zakresie 150-230°C. 
Wyposażona jest w wyświetlacz LED pokazujący aktualną temperaturę
urządzenia, funkcję blokady temperatury, przełącznik włącz/wyłącz, obrotowy
przewód zasilający 360° oraz uchwyt do zawieszenia. Dodatkowo posiada
blokadę zabezpieczającą dla łatwego przechowywania.

Podstawowe funkcje
• Prostownica o mocy 60 W
• Regulowana temperatura: 150-230°C
• Ruchome płytki grzejne o powierzchni
   25 x 110 mm

Specyfikacja

EAN 4752131000652
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HS 9006 RD
lokosuszarka

Opis urządzenia
Lokosuszarka do włosów od Brock Electronics –
model HS9006RD o mocy 1000 W w kolorze
czerwonym to urządzenie, które łączy w sobie 2
funkcje: suszenia oraz robienia loków. Dzięki
lokosuszarce efektownie wymodelujesz włosy!
Lokosuszarka do włosów od Brock Electronics
ma do wyboru 2 poziomy mocy, 2 prędkości oraz
funkcję zimnego nawiewu.

• 2 poziomy mocy
• 2 prędkości
• Funkcja zimnego nawiewu
• 6 nasadek do stylizacji: koncentrator, lokówka, 
  szczotka grzebieniowa, cienka  szczotka, gruba   
  szczotka, szczotka z włosiem
• Obrotowy przewód zasilający 360°
• Moc: 1000 W

Opis funkcji
Lokosuszarka HS 9006 RD o mocy 1000 W w kolorze czerwonym jest
urządzeniem dwufunkcyjnym, dzięki któremu jednocześnie wysuszysz włosy
oraz zrobisz loki. Z jej użyciem możesz również wymodelować włosy, co jest
świetnym rozwiązaniem dla posiadaczek krótkich fryzur, wymagających
stylizacji.
W zestawie znaleźć można 6 nasadek do stylizacji włosów. Lokosuszarka
posiada koncentrator, lokówkę, szczotkę grzebieniową, cienką szczotkę, grubą
szczotkę, a także szczotkę z włosiem.

Podstawowe funkcje
• Lokosuszarka do modelowania i suszenia
   o mocy 1000 W
• Dwa poziomy mocy, dwie prędkości
• Funkcja zimnego nawiewu
• 6 nasadek do stylizacji

Specyfikacja

EAN 4752131001529
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HC 6002 BK 

 

Lokówka do włosów

Opis urządzenia
Lokówka do włosów od Brock Electronics –
model HC 6002 BK o mocy 25 W i rozmiarze 19
mm w kolorze czarnym to urządzenie, które
efektownie zakręci twoje włosy!
Lokówka do włosów posiada powłokę
ceramiczną oraz szybko nagrzewający element
PTC.

•   Rozmiar 19 mm
•   Powłoka ceramiczna
•   Element grzewczy PTC szybko się nagrzewa 
     i utrzymuje stałą temperaturę
•   Temperatura maksymalna: 180°C
•   Szybkie nagrzewanie
•   Wskaźnik LED
•   Obrotowy przewód zasilający 360°. Długość                     
     przewodu zasilającego 1,8 m
•   Praktyczna zintegrowana składana podstawka
•   Moc: 25 W

Opis funkcji
Lokówka do włosów HC 6002 BK w kolorze czarnym o mocy 25 W i rozmiarze 19
mm zapewnia doskonałe zaciskanie i zwijanie włosów. Dzięki powłoce
ceramicznej urządzenie równomiernie się nagrzewa i niweluje ryzyko
zniszczenia oraz przypalenia włosów.
Urządzenie posiada grzałkę PTC, dzięki której bardzo szybko się nagrzewa oraz
utrzymuje stałą temperaturę, której maksimum wynosi 180°C.  Szybki czas
nagrzewania sprawia, że po chwili jest gotowa do użycia. Posiada także
obrotowy przewód zasilający 360°, którego długość to 1,8 m oraz praktyczną
zintegrowaną składaną podstawkę. 

Podstawowe funkcje
• Lokówka do włosów o mocy 25W
• Temperatura maksymalna: 180 °C
• Szybkie nagrzewanie
• Rozmiar 19 mm

Specyfikacja

EAN 4752131000607

 

 

www.brock-polska.pl

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



brock-polska.pl 67

HC 6201 RD

 

Lokówka do włosów

Opis urządzenia
Lokówka do włosów od Brock Electronics –
model HC 6201 RD o mocy 40 W w kolorze
czerwonym to urządzenie, które posiada dwa
rozmiary w jednym - 19 i 32 mm. Dzięki niej 
 efektownie zakręcisz włosy!
Lokówka do włosów posiada system
podwójnego docisku spirali oraz szybko
nagrzewający element PTC.

•   Dwa rozmiary w jednej lokówce 19 i 32mm.
•   System podwójnego docisku spirali.
•   Powłoka ceramiczna.
•   Element grzewczy PTC szybko się nagrzewa 
     i utrzymuje stałą temperaturę.
•   Temperatura maksymalna: 200°C.
•   Czas nagrzewania 60 sekund.
•   Wskaźnik gotowości.
•   Obrotowy przewód zasilający 360°.
•   Moc: 40W.
•   Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

Opis funkcji
Lokówka do włosów HC 6201 RD o mocy 40 W w kolorze czerwonym jest
urządzeniem, które posiada dwa rozmiary (19 i 32mm) oraz unikalny system
podwójnego docisku spirali, zapewniający doskonałe zaciskanie i zwijanie
włosów. Dzięki powłoce ceramicznej urządzenie równomiernie się nagrzewa i
niweluje ryzyko zniszczenia oraz przypalenia włosów.
Lokówka posiada element grzewczy PTC, dzięki któremu bardzo szybko się
nagrzewa (60 sekund) i utrzymuje stałą temperaturę, której maksimum wynosi
200°C. Lokówka do włosów wyposażona jest we wskaźnik gotowości do użycia
oraz obrotowy przewód zasilający 360°. 

Podstawowe funkcje
• Lokówka do włosów o mocy 40 W
• Temperatura maksymalna: 200°C
• Czas nagrzewania 60 sekund
• Dwa rozmiary w jednej lokówce 19 i 32mm

Specyfikacja

EAN 4752131000584
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HD 8501 RD

 

SUSZARKA do włosów

Opis urządzenia
Suszarka do włosów od Brock Electronics –
model  HD 8501 RD w kolorze czerwonym o
mocy 1200-1600 W to urządzenie, w którym
zastosowano najnowsze rozwiązania
technologiczne, dzięki którym suszenie włosów
jest szybkie i wygodne. Posiada funkcję jonizacji
2 poziomy mocy, 2 prędkości oraz funkcję
zimnego nawiewu. 

• 2 poziomy mocy. 2 prędkości.
• Funkcja zimnego nawiewu.
• Funkcja jonizacji
• Uchwyt do zawieszenia.
• Składany uchwyt.
• Moc: 1200-1600 W
• Ilość w opakowaniu zbiorczym: 12

Opis funkcji
Suszarka do włosów  HD 8501 RD  o mocy 1200 - 1600 W ma do wyboru 2
poziomy mocy, 2 prędkości oraz funkcję zimnego nawiewu. Posiada także
funkcję jonizacji, generując jony ujemne. Funkcja ta pozwala osiągnąć
jedwabiście gładkie i lśniące włosy bez marszczenia się. Dodatkowo umożliwia
szybsze suszenie, redukcję elektryczności statycznej, a także zapobiega
uszkodzeniom włosów.
Suszarka ta ma uchwyt do zawieszenia, co ułatwia przechowywanie. Długość
przewodu zasilającego wynosi 1,8 m, dzięki czemu dużo wygodniej suszy się
włosy.

Podstawowe funkcje
• Suszarka o mocy 1200-1600 W
• Silnik prądu stałego - 2 poziomy mocy,
   2 prędkości
• Funkcja zimnego nawiewu, jonizacji

Specyfikacja

EAN 4752131000546
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HD 9501 PK

 

SUSZARKA do włosów

Opis urządzenia
Suszarka do włosów od Brock Electronics –
model  HD 9501 PK o mocy 1800 W to
urządzenie,  dzięki któremu suszenie włosów
jest szybkie i wygodne. Posiada funkcję jonizacji,
2 poziomy mocy, 2 prędkości oraz funkcję
zimnego nawiewu. Dodatkowo zawiera
koncentrator.

• 2 poziomy mocy, 2 prędkości
• Funkcja zimnego nawiewu
• Koncentrator
• Funkcja jonizacji (generuje jony ujemne)
• Uchwyt do zawieszenia
• Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
• Moc: 1800 W
• Ilość w opakowaniu zbiorczym: 12

Opis funkcji
Suszarka do włosów HD 9501 PK o mocy 1800 W ma do wyboru 2 poziomy mocy,
2 prędkości oraz funkcję zimnego nawiewu. Dzięki funkcji jonizacji, przy
suszeniu generuje jony ujemne i nadaje włosom jedwabistą gładkość, sprawia że  
są lśniące, bez marszczenia się. Dodatkowo funkcja ta umożliwia szybsze
suszenie, redukcję elektryczności statycznej, a także zapobiega uszkodzeniom
włosów.
Suszarka ta ma uchwyt do zawieszenia, co ułatwia przechowywanie, a także
koncentrator nawiewu i dyfuzor. Długość przewodu zasilającego wynosi 1,8 m,
dzięki czemu dużo wygodniej suszy się włosy.

Podstawowe funkcje
• Suszarka o mocy 1800 W
• 2 poziomy mocy, 2 prędkości
• Funkcja zimnego nawiewu
• Koncentrator

Specyfikacja

EAN 4752131000812
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HD 8201 RD
SUSZARKA do włosów

Opis urządzenia
Suszarka do włosów od Brock Electronics –
model HD8201RD o mocy 1800-2200W w kolorze
czerwonym to urządzenie, w którym
zastosowano najnowsze rozwiązania
technologiczne, dzięki którym suszenie włosów
jest szybkie i wygodne. Posiada funkcję jonizacji
3 poziomy mocy, 2 prędkości oraz funkcję
zimnego nawiewu. 

• Silnik prądu stałego
• 3 poziomy mocy, 2 prędkości
• Funkcja zimnego nawiewu
• Koncentrator
• Funkcja jonizacji - generuje jony ujemne
• Uchwyt do zawieszenia
• Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
• Moc: 1800-2200 W

Opis funkcji
Suszarka do włosów HD 8201 RD  ma do wyboru 3 poziomy mocy, 2 prędkości
oraz funkcję zimnego nawiewu. Posiada także funkcję jonizacji, generując jony
ujemne. Dzięki temu włosy stają się jedwabiście gładkie i lśniące bez
marszczenia się. Dodatkowo funkcja ta umożliwia szybsze suszenie, redukcję
elektryczności statycznej, a także zapobiega uszkodzeniom włosów.
Suszarka ta ma uchwyt do zawieszenia, co ułatwia przechowywanie, a także
koncentrator nawiewu. Długość przewodu zasilającego wynosi 1,8 m, dzięki
czemu dużo wygodniej suszy się włosy.

Podstawowe funkcje
• Suszarka o mocy 1800-2200 W
• Silnik prądu stałego - 3 poziomy mocy,
   2 prędkości
• Funkcja zimnego nawiewu

Specyfikacja

EAN 4752131000560
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HD8302 RD
SUSZARKA do włosów

Opis urządzenia
Suszarka do włosów od Brock Electronics –
model HD8302RD o mocy 1800-2200 W to
urządzenie,  dzięki któremu suszenie włosów
jest szybkie i wygodne. Posiada funkcję jonizacji,
3 poziomy mocy, 2 prędkości oraz funkcję
zimnego nawiewu. Dodatkowo zawiera
koncentrator i dyfuzor.

• Silnik prądu stałego
• 3 poziomy mocy, 2 prędkości
• Funkcja zimnego nawiewu
• Koncentrator
• Dyfuzor
• Funkcja jonizacji - generuje jony ujemne
• Uchwyt do zawieszenia
• Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
• Moc: 1800-2200 W

Opis funkcji
Suszarka do włosów HD 8302 RD ma do wyboru 3 poziomy mocy, 2 prędkości
oraz funkcję zimnego nawiewu. Posiada także funkcję jonizacji, przy suszeniu
generując jony ujemne. Dzięki temu włosy stają się jedwabiście gładkie i lśniące
bez marszczenia się. Dodatkowo funkcja ta umożliwia szybsze suszenie,
redukcję elektryczności statycznej, a także zapobiega uszkodzeniom włosów.
Suszarka ta ma uchwyt do zawieszenia, co ułatwia przechowywanie, a także
koncentrator nawiewu i dyfuzor. Długość przewodu zasilającego wynosi 1,8 m,
dzięki czemu dużo wygodniej suszy się włosy.

Podstawowe funkcje
• Suszarka o mocy 1800-2200 W
• Silnik prądu stałego - 3 poziomy mocy,
 2 prędkości
• Funkcja zimnego nawiewu
• Koncentrator, dyfuzor

Specyfikacja

EAN 4752131001512
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HD 8901 RD

 

SUSZARKA do włosów

Opis urządzenia
Suszarka do włosów od Brock Electronics –
model HD8901RD o mocy 1000-1200 W to
urządzenie,  dzięki któremu suszenie włosów
jest szybkie i wygodne. Posiada funkcję
zabezpieczenia przed przegrzaniem, 2 poziomy
mocy, 2 prędkości oraz funkcję zimnego
nawiewu. Dodatkowo zawiera koncentrator oraz
uchwyt do zawieszania.

• Silnik prądu stałego
• 2 poziomy mocy, 2 prędkości
• Funkcja zimnego nawiewu
• Koncentrator
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
•  Składany uchwyt
• Uchwyt do zawieszenia
• Moc: 1000-1200 W

Opis funkcji
Suszarka do włosów HD 8901 RD w kolorze czerwonym ma do wyboru 2 poziomy
mocy, 2 prędkości oraz funkcję zimnego nawiewu. Posiada także zabezpieczenie
przed przegrzaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. 

Suszarka ma uchwyt do zawieszenia, który jest składany, co ułatwia
przechowywanie. Jest kompaktowa i łatwa w transporcie. Koncentrator
nawiewu sprawi, że suszenie będzie bardziej skuteczne, pozwalając zarówno na
modelowanie z użyciem szczotki, jak i prostowanie włosów.

Podstawowe funkcje
• Suszarka o mocy 1000-1200 W
• Silnik prądu stałego - 2 poziomy mocy,
 2 prędkości
• Funkcja zimnego nawiewu
• Koncentrator

Specyfikacja

EAN 4752131000522
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BSI 2010 PL
ŻELAZKO

Opis urządzenia
Żelazko parowe BSI2010PL od Brock Electronics
w kolorze fioletowym to sprzęt o mocy 2400 W,
który docenią wymagający użytkownicy, ale
także Ci, którzy nie są fanami prasowania.
Żelazko to jest niezwykle wygodne w
użytkowaniu. Daje  możliwość prasowania
zarówno w pionie jak i bezdotykowo za pomocą
strumienia pary! 

• Stopa ceramiczna
• Przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność
   320 ml). Płynna regulacja temperatury
• Samooczyszczanie z osadów mineralnych
• Opcja prasowania w pionie. Uderzenie pary.
• Płynna regulacja pary wyjściowej
• Obrotowa końcówka przewodu zasilającego  
• Długość przewodu zasilającego: 1,9m
• Wymiary (dł x szer x wys) 28,5 x 11,5 x 13,5cm
• Moc wejściowa 2400W

Opis funkcji
Żelazko parowe BSI 2010 PL to sprzęt o mocy 2400 W, który docenią wymagający
użytkownicy. Daje możliwość prasowania w pionie i bezdotykowo za pomocą
strumienia pary! Posiada zbiornik na wodę o pojemności 320 ml, zachowując
płynną regulację temperatury i pary wyjściowej. Dodatkowo znajdziemy w nim
funkcję zapobiegającą kapaniu, system samooczyszczania z osadów
mineralnych oraz obrotową końcówkę przewodu (o długości 1,9m), dzięki
czemu będzie się on mniej plątał. Żelazko to posiada także stopę ceramiczną,
która jest odporna na zarysowania.

Podstawowe funkcje
• Stopa ceramiczna
• Opcja prasowania w pionie. Uderzenie pary.
• Moc wejściowa 2400W
• System samooczyszczania do usuwania 
   osadów mineralnych

Specyfikacja

EAN 4752131001895
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BSI 5502 BL
ŻELAZKO

Opis urządzenia
Żelazko parowe BSI 5502 BL od Brock
Electronics w kolorze niebieskim to sprzęt,
charakteryzujący się mocą 2400 W, który
docenią wymagający użytkownicy. Żelazko to
jest niezwykle wygodne w użytkowaniu, dając
możliwość prasowania w pionie i bezdotykowo
za pomocą strumienia pary! 

• Stopa ceramiczna
• Przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność
   320 ml). Płynna regulacja temperatury
• Samooczyszczanie  osadów mineralnych
• Opcja prasowania w pionie. Uderzenie pary
• Płynna regulacja pary wyjściowej
• Obrotowa końcówka przewodu zasilającego  
• Długość przewodu zasilającego: 1,9m
• Wymiary (dł x szer x wys) 29 x 12 x 14,2 cm
• Moc wejściowa 2600W

Opis funkcji
Żelazko parowe BSI 5502 BL  to sprzęt o mocy 2600 W jest niezwykle wygodne
podczas użytkowania. Daje możliwość prasowania w pionie i bezdotykowo za
pomocą strumienia pary! Posiada zbiornik na wodę o pojemności wynosi 320
ml, zachowując płynną regulację temperatury i pary wyjściowej. Dodatkowo
znajdziemy w nim funkcję zapobiegającą kapaniu, system samooczyszczania z
osadów mineralnych oraz obrotową końcówkę przewodu (o długości 1,9m)
Żelazko to posiada także stopę ceramiczną, która równomiernie się nagrzewa
oraz jest odporna na zarysowania.

Podstawowe funkcje
• Stopa ceramiczna
• Opcja prasowania w pionie
• Moc wejściowa 2600W
• System samooczyszczania do usuwania 
   osadów mineralnych

Specyfikacja

EAN 4752131001949
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BSI 2013 AZ

 

ŻELAZKO

Opis urządzenia
Żelazko parowe BSI 2013 AZ od Brock
Electronics to sprzęt, charakteryzujący się mocą
2400 W, który docenią wymagający użytkownicy.
Żelazko to jest niezwykle wygodne w
użytkowaniu, dając możliwość prasowania w
pionie i bezdotykowo za pomocą strumienia
pary! 

• Stopa ceramiczna
• Przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność
   280 ml). Płynna regulacja temperatury
• Samooczyszczanie  osadów mineralnych
• Opcja prasowania w pionie. Uderzenie pary
• Płynna regulacja pary wyjściowej. Przycisk            
zraszania
• Obrotowa końcówka przewodu zasilającego  
• Długość przewodu zasilającego: 1,9m
• Wymiary (dł x szer x wys) 28,5 x 11,5 x 13,5 cm
• Moc wejściowa 2400 W

Opis funkcji
Żelazko parowe BSI 2013 AZ  to sprzęt o mocy 2400 W jest niezwykle wygodne
podczas użytkowania. Daje możliwość prasowania w pionie i bezdotykowo za
pomocą strumienia pary! Posiada zbiornik na wodę o pojemności wynosi 280
ml, zachowując płynną regulację temperatury i pary wyjściowej. Dodatkowo
znajdziemy w nim funkcję zapobiegającą kapaniu, system samooczyszczania z
osadów mineralnych oraz obrotową końcówkę przewodu (o długości 1,9m)
Żelazko to posiada także stopę ceramiczną, która równomiernie się nagrzewa
oraz jest odporna na zarysowania.

Podstawowe funkcje
• Stopa ceramiczna
• Opcja prasowania w pionie
• Moc wejściowa 2400W
• System samooczyszczania do usuwania 
   osadów mineralnych

Specyfikacja

EAN 4752131001932
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BSI 2011 RD

 

ŻELAZKO

Opis urządzenia
Żelazko parowe BSI 2011 RD od Brock
Electronics w kolorze czerwonym to sprzęt
charakteryzujący się mocą 2400 W, który
docenią wymagający użytkownicy. Żelazko to
jest niezwykle wygodne w użytkowaniu, dając
możliwość prasowania w pionie i bezdotykowo
za pomocą strumienia pary! 

• Stopa ceramiczna
• Przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność
   280 ml). Płynna regulacja temperatury
• Samooczyszczanie  osadów mineralnych
• Opcja prasowania w pionie. Uderzenie pary
• Płynna regulacja pary wyjściowej
• Funkcja zapobiegająca kapaniu
• Obrotowa końcówka przewodu zasilającego  
• Długość przewodu zasilającego: 1,9m
• Wymiary (dł x szer x wys) 28,5 x 11,5 x 13,5 cm
• Moc wejściowa 2400W

Opis funkcji
Żelazko parowe BSI 2011 RD od Brock Electronics to sprzęt o mocy 2400W, który
sprawdzi się dla wymagających użytkowników. Posiada funkcję zapobiegającą
kapaniu, która pozwoli uniknąć plam na tkaninach. Żelazko posiada możliwość
prasowania w pionie za pomocą strumienia pary, co pozwala na wygodne
prasowanie firan czy zasłon. Dokładne prasowanie jest możliwe dzięki płynnej
regulacji temperatury. Dodatkowo znajdziemy w nim system samooczyszczania
do usuwania osadów mineralnych, czy obrotową końcówkę przewodu
zasilającego 360° o długości 1,9 m. Żelazko posiada również stopę ceramiczną,
odporną na zarysowania.

Podstawowe funkcje
• Stopa ceramiczna
• Opcja prasowania w pionie
• Moc wejściowa 2400 W
• System samooczyszczania do usuwania 
   osadów mineralnych

Specyfikacja

EAN 4752131001901
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BVC 5001 GY
odkurzacz

Opis urządzenia
Odkurzacz workowy model BVC5001GY posiada
silnik ECO o mocy 850 W, płynną regulację mocy
oraz chromowaną, teleskopową, metalową rurę.
Urządzenie jest na miękkich kółkach, które
chronią podłogę przed porysowaniem. Sprzęt
ten posiada 5-poziomowy system filtracji,
automatyczne zwijanie kabla oraz węża, którego  
długość wynosi 1,5 m.

• Silnik ECO, moc 850 W
• 5-poziomowy system filtracji
• Chromowana, teleskopowa rura metalowa
  (440 – 770 mm)
• Materiałowy worek na kurz o pojemności 1,5 l
• Wskaźnik pełnego worka na kurz
• Długość przewodu 7,5 m
• Wąż o długości 1,5 m z kontrolą przepływu
   powietrza
• Automatyczne zwijanie przewodu
• Niski poziom hałasu 79dB(A)

Opis funkcji
Odkurzacz workowy BVC 5001 GY w kolorze czarnym posiada silnik ECO (o mocy
850 W), płynną regulację mocy i chromowaną, teleskopową, metalową rurę.
Miękkie kółka, chronią podłogę przed porysowaniem. Odkurzacz ma  wskaźnik
pełnego worka na kurz o pojemności 1,5 l. Sprzęt ten posiada 5-poziomowy
system filtracji, automatyczne zwijanie kabla oraz węża o długości 1,5 m z  opcją
kontroli przepływu powietrza. Dużym plusem tego modelu jest także długi 7,5 m
kabel. Odkurzacz ten to niezwykle wygodny i praktyczny sprzęt, który
dodatkowo generuje niski poziom hałasu (79dB).

Podstawowe funkcje
• Silnik ECO, moc 850 W   
• Wąż o długości 1,5 m z kontrolą 
   przepływu powietrza
• 5-poziomowy system filtracji
• Niski poziom hałasu 79dB(A)

Specyfikacja

EAN 4752131001604
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BVC 5002 RD
odkurzacz

Opis urządzenia
Odkurzacz workowy model BVC5002RD posiada
silnik ECO o mocy 850W, płynną regulację mocy
oraz chromowaną, teleskopową, metalową rurę.
Urządzenie jest na miękkich kółkach, które
chronią podłogę przed porysowaniem. Sprzęt
ten posiada 5-poziomowy system filtracji,
automatyczne zwijanie kabla oraz węża, którego  
długość wynosi 1,5 m.

• Silnik ECO, moc 850 W
• 5-poziomowy system filtracji
• Chromowana, teleskopowa rura metalowa
  (440 – 770 mm)
• Materiałowy worek na kurz o pojemności 1,5 l
• Wskaźnik pełnego worka na kurz
• Długość przewodu 7,5 m
• Wąż o długości 1,5 m z kontrolą przepływu
   powietrza
• Automatyczne zwijanie przewodu
• Niski poziom hałasu 79dB(A)

Opis funkcji
Odkurzacz workowy model BVC 5002 RD w kolorze czerwonym posiada silnik
ECO mocy 850 W, płynną regulację mocy i chromowaną, teleskopową, metalową
rurę. Miękkie kółka, chronią podłogę przed porysowaniem. Odkurzacz ma
wbudowany wskaźnik pełnego worka na kurz, który ma pojemność 1,5 l. Sprzęt
ten posiada 5-poziomowy system filtracji, automatyczne zwijanie kabla oraz
węża o długości 1,5 m z kontrolą przepływu powietrza. 
Dużym plusem tego modelu jest także długi 7,5 m kabel. Odkurzacz ten to
niezwykle wygodny i praktyczny sprzęt, który dodatkowo generuje niski poziom
hałasu (79dB).

Podstawowe funkcje
• Silnik ECO, moc 850 W   
• Wąż o długości 1,5 m z kontrolą 
   przepływu powietrza
• 5-poziomowy system filtracji
• Niski poziom hałasu 79dB(A)

Specyfikacja

EAN 4752131001611
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CL1001
MOP 2W1

Opis urządzenia
Mop 2w1 – model CL1001 - posiada spryskiwacz
z dwuczęściowym drążkiem i pojemnikiem na
wodę oraz detergent. Dozownik spryskuje 
 podłogę, a mop z mikrofibry myje i ją osusza
zarazem. Zbiornik na płyn czyszczący ma
pojemność 600 ml. Od teraz mycie podłóg
będzie o wiele szybsze i wygodniejsze. 

• Mop płaski 2w1 ze spryskiwaczem
• Wymienna podwójna ściągaczka o wymiarach
   38,5 x 11,5 cm
• Płaski mop wykonany z mikrofibry o
   wymiarach 43 x 14,5 cm
• Obrotowy uchwyt
• Zbiornik na płyn czyszczący o pojemości 600 ml
• Dwuczęściowy drążek o długości 120 cm
• Haczyk do zawieszenia
• Dodatkowa ścierka z mikrofibry

Opis funkcji
Mop ze spryskiwaczem 2w1 CL 1001 różni się od tradycyjnego tym, że dzięki
dozownikowi z wodą i detergentem, spryskuje on podłogę, a mop z mikrofibry
myje i ją osusza zarazem. Zbiornik na płyn czyszczący ma pojemność 600 ml.
Umieszczony jest on na obrotowym, dwuczęściowym drążku o długości 120 cm. 
 
Dodatkowo mop ten posiada podwójną ściągaczkę, ściereczkę  z mikrofibry oraz
haczyk do zawieszenia. Mop ten idealnie sprawdzi się do mycia, czyszczenia oraz
pielęgnacji każdego rodzaju podłogi.

Podstawowe funkcje
• Mop płaski 2w1 ze spryskiwaczem
• Zbiornik na płyn czyszczący o pojemości 600ml
• Wymienna podwójna ściągaczka o wymiarach
   38,5 x 11,5cm

Specyfikacja

EAN 4752131000423
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Twoja marka AGD

Oficjalny Dystrybutor 

„LIDER HURT”  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
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Dział sprzedaży detalicznej

tel. 690-155-830, redil@redil.com.pl
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