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Malzemeler:

- 2 su bardağı ceviz içi 

- 3 yumurtanın akı 

- 1 yumurta 

- 1 su bardağı toz şeker 

- 30 g tereyağı 

- 1 portakalın rendelenmiş kabuğu

- 1 limonun rendelenmiş kabuğu 

- 1 çay kaşığı tarçın

- 1 çay kaşığı vanilya

- Alabildiği kadar un

Yapılışı: Ceviz içlerini, doğrayıcı aparatı 
takılmış blenderin haznesine alın. İncecik 
olacak şekilde ufalayın. İki yumurtanın akı, 
bütün yumurta ve şekeri blenderin çırpma 
kabına alın. Blendere çırpma ayağını takıp 
şeker hafifçe eriyene kadar çırpın. Cevizin iki 
yemek kaşığı kadarını ayırıp kalanını şekerli 
yumurta karışımına ilave edin. Tereyağı, 
rendelenmiş portakal ve limon kabuğu, 
tarçın ve vanilyayı ekleyin. Yumuşak kıvamlı 
bir hamur elde edene kadar un ilave edip 
yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde 
parçalar koparıp yuvarlayın. Üzerine hafifçe 
bastırıp yağlanmış tepsiye dizin. Tüm hamuru 
aynı şekilde hazırlayın. Kalan yumurta akını 
hafifçe çırpıp fırçayla hamurların üzerine sürüp 
ceviz içi serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece 
fırında 25 dakika pişirin. Servis yapın.

Cevizli kurabiye
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Prof ilo’nun yeni Türk kahvesi makinesi Kahvedan; dokunmatik kontrol paneli ve
tek seferde 6 f incan kahve yapma özelliği ile Türk mutfağının yeni baş tacı.

EN GÜZEL KAHVELER
SİZİN ELİNİZDEN ÇIKACAK!
Tek seferde 6 f incan kahve hazırlayabilen
Prof ilo Kahvedan’ın üç farklı f incan boyutu
seçeneği ile kahveniz mükemmel bir şekilde 
hazırlanır. Kahvenizin köpüğü, sohbetinizin 
tadı gibi tam kıvamında olur. 

Prof ilo Kahvedan’ın dokunmatik kontrol paneli,
sesli uyarı sistemi ve çocuk kilidi hayatı kolaylaştırır. 

KEYFİ UZUN, TEMİZLEMESİ KOLAY!
Prof ilo Kahvedan’ın 1,2 lt.'lik çıkartılabilir su haznesi

suyu doldurma ve temizlemede kolaylık sağlarken, geniş
kapasitesi de sık sık su doldurma gereğini ortadan kaldırır,

size de kahvenin keyfini sürmek kalır.

PROFiLO KAHVEDAN VARSA EViNiZDE
KAHVE DE BOL OLUR MUHABBET DE!

TÜRK KAHVESi MAKiNESi
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

PKM3009 825 149 894 79 948
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Gıda Hazırlama
KIYIYOR, DOĞRUYOR, ÖĞÜTÜYOR.
SANKi KIRK YILLIK KASABINIZ GiBi!
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GIDA HAZIRLAMA

GIDA HAZIRLAMA
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

ROBO1100 262 47 282 24 288

KM1550 724 473 85 510 50 600

PFD2350W 556 100 600 53 636

PHB4570  303 55 330 29 348

PHB4580 442 372 67 402 40 480

Mutfak Robotu Kıyma Makinesi

• Güç: 400 w 
• 0,8 lt. işlem kapasitesi
• Çelik kesme bıçağı 
• Polikarbon hazne
• Paslanmaz çelik, çok fonksiyonlu bıçak

• Güç: 1500 w
• Dakikada 2,3 kg et işleme kapasitesi
• 2,7 mm, 4 mm, 8 mm kalınlıklarında 3 adet  
 kıyma diski
• İçli köfte, sosis ve sucuk aksesuarı
• Doğrama, kesme, rendeleme, dilimleme için
 4 farklı kesme diski

ROBO1100 - Doğrayıcı KM1550
• Güç: 520 w
• Elektronik kontrol paneli
• 4 farklı hazne ile 11 lt. kapasite
• 2 farklı kurutma derecesi: 42°C ve 60°C
• Çalışırken çok sessiz: 66 dB
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir hazneler

PFD2350W - KuruMax

Meyve-Sebze Kurutucusu

• Güç: 750 w
• Dayanıklı çelik blender ayağı
• Ölçekli 700 ml karıştırma kabı
• Normal ve turbo hız ayar seçenekleri

• Güç: 750 w
• Ergonomik tasarım ve soft-touch tutma yeri sayesinde kolay kullanım  
 imkanı
• Dayanıklı çelik blender ayağı
• Paslanmaz çelik çırpma ayağı
• Tek dokunuşla üstün performans sağlayan turbo ayarı
• Kapaklı, ölçekli 1200 ml karıştırma kabı

PHB4570 PHB4580

Blender Blender

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.
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GIDA HAZIRLAMA

EKMEK YAPMA MAKiNESi

Buz kırma 
aksesuarı

Döner
mikser 

kabı

Blender Blender

• Güç: 700 w
• Dayanıklı çelik blender ayağı
• XL doğrayıcı
• Kapaklı, ölçekli 1200 ml karıştırma kabı
• 15 farklı hız seçeneği ve turbo fonksiyonu

• Güç: 700 w
• Dayanıklı çelik blender ayağı
• Paslanmaz çelik çırpma ayağı 
• XL doğrayıcı ve buz kırma aksesuarı 
• Kapaklı, ölçekli 1200 ml karıştırma kabı

EBL4565B BL4570 MK4710
• Güç: 400 w
• 5 farklı hız kademesi
• 2 adet çırpma ucu
• 2 adet yoğurma ucu
• Anlık çalıştırma ve turbo fonksiyonları

Mikser

• Güç: 400 w
• 5 farklı hız kademesi
• 2 adet çırpma ucu
• 2 adet yoğurma ucu
• Dayanıklı çelik blender ayağı

• Güç: 400 w
• 5 farklı hız kademesi
• 2 adet çırpma ucu, 2 adet yoğurma ucu
• Dayanıklı çelik blender ayağı
• 3 lt. hacimli döner mikser kabı
• Plastik 0a,5 lt. blender kabı

MKS4720B MK4745

Mikser Stantlı Mikser

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

GIDA HAZIRLAMA
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

EBL4565B 448 81 486 43 516

BL4570 458 83 498 44 528

MK4710 233 42 252 22 264

MKS4720B 314 57 342 30 360

MK4745 513 93 558 49 588



61

Kahvaltı ve İçecek
PROFiLO SU ISITICISI’YLA

MUTFAKLAR ŞiMDi RENGÂRENK!
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KAHVALTI VE iÇECEK

• Güç: 2200 w
• Kapasite: 1,7 lt.
• Gizli rezistanslı paslanmaz çelik zemin
• Çıkartılıp elde yıkanabilen kireç filtresi
• Kablosuz, 360° dönebilen alt taban
• Çift taraflı su seviye göstergesi
• Kontrol ışığı
• Tabanın altında gizli kablo sarma bölmesi
• Otomatik olarak kapanma özelliği (Su kaynama noktasına ulaştığında
 cihaz otomatik olarak kapanır.)
• Aşırı ısınma emniyeti

• Güç: 2200 w
• Kapasite: 1,7 lt.
• Gizli rezistanslı paslanmaz çelik zemin
• Çıkartılıp elde yıkanabilen kireç filtresi
• Kablosuz, 360° dönebilen alt taban
• Çift taraflı su seviye göstergesi
• Kontrol ışığı
• Tabanın altında gizli kablo sarma bölmesi
• Otomatik olarak kapanma özelliği (Su kaynama noktasına ulaştığında  
 cihaz otomatik olarak kapanır.)
• Aşırı ısınma emniyeti

PCK0276B PCK0276W

Su Isıtıcısı Su Isıtıcısı

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

Su Isıtıcısı Su Isıtıcısı

• Güç: 2200 w
• Kapasite: 1,7 lt.
• Gizli rezistanslı paslanmaz çelik zemin,
 plastik kireç filtresi
• Kablo dolama yeri
• Aşırı ısınma emniyeti

• Güç: 2200 w
• Kapasite: 1,7 lt.
• Gizli rezistanslı paslanmaz çelik zemin
• Plastik kireç filtresi
• Kablo dolama yeri
• Aşırı ısınma emniyeti

PCK1274A PCK1274C PCK1274X
• Güç: 2200 w
• Kapasite: 1,7 lt.
• Kablo dolama yeri
• Aşırı ısınma emniyeti
• Gizli rezistanslı paslanmaz çelik zemin,
 plastik kireç filtresi

Su Isıtıcısı

KAHVALTI VE iÇECEK
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

PCK0276B 240 203 37 222 22 264

PCK0276W 240 203 37 222 22 264

PCK1274A 335 60 360 31 372

PCK1274C 335 60 360 31 372

PCK1274X 336 61 366 32 384
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KAHVALTI VE iÇECEK
Su Isıtıcısı

• Güç: 2200 w
• Kapasite: 1,7 lt.
• Kablo dolama yeri
• Aşırı ısınma emniyeti
• Gizli rezistanslı paslanmaz çelik zemin,
 plastik kireç filtresi

PCK1274E

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

Çay Makinesi

• Güç: 1785 w 
• 0,7 lt. cam demlik 
• Gizli rezistans
• 1,9 lt. kapasiteli su ısıtıcısı 
• Kaynama konumundan sıcak tutma   
 konumuna otomatik geçme

CM4000

• Güç: 1800 w
• Çıkarılıp bulaşık makinesinde yıkanabilen plakalar 
• Tost, ızgara ve sıcak tutma amaçlı alt ve üst ısıtmalı geniş
 310x220 mm plakalar 
• 180° açılabilme özelliği sayesinde ızgara olarak kullanma imkanı 
• "Kullanıma hazır" gösterge ışığı 
• Yapışmaz yüzeyli ve yağı akıtma kanallı ızgara plakaları 
• Kızartma işlemi için üst tarafın yüksekliğini ayarlayabilme imkanı 
• Dikey pozisyonda, yerden tasarruflu bir şekilde saklama imkanı

PEI7620

Tost Makinesi

• Güç: 1200 w
• Kapasite: 1,2 lt.
• Tek seferde 6 fincan kahve
• Dokunmatik ekran
• Çocuk kilidi
• Kahve pişince ve hata durumunda sesli uyarı

PKM3009

Türk Kahvesi Makinesi

Kahve
fincanı

seti
hediye!

KAHVALTI VE iÇECEK
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

PCK1274E 342 62 372 33 396

CM4000 339 61 366 33 396

PEI7620 457 82 492 42 504

PKM3009 825 149 894 79 948
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Ütüler
PROFiLO ÜTÜLER ÇAMAŞIRLARINIZDAKi

KIRIŞIKLIKLARI KOLAYCA AÇMANIZA
YARDIMCI OLUR. 
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Antikireç Sistemi
Kirece karşı koruma sağlayarak ütünün ömrünü uzatır.

ÖZELLiKLER

2 AntiCalc Kireç Temizleme Özelliği
Kaliteli buhar çıkışı sayesinde kendi kendini kireçten temizleme fonksiyonu ve daha yoğun bir kireç temizliği 
için kireç parçalarını ütüden söküp atmayı sağlayan antikireç programı sayesinde ütünüzün performansı 
korunur ve kullanım ömrü artar.

Damlatmama Özelliği
Özel emniyet sistemi ile ütünün tabanından su damlamasını engeller.

Otomatik Kapanma
Ütü dikey pozisyonda 8 dakika, yatay pozisyonda 30 saniye hareketsiz bırakıldığında elektriği kendiliğinden 
keser ve kapanır. Böylece beklenmeyen olayların önüne geçilir.

Seramik Taban
Çizilmelere karşı dayanıklı seramik taban sayesinde her türlü kumaş yüzeyinde ütünün mükemmel şekilde 
kaymasını sağlayarak ütüden alacağınız performansı artırır.

3 AntiCalc Kireç Temizleme Özelliği
Kaliteli buhar çıkışı sayesinde kendi kendini kireçten temizleme fonksiyonu, daha yoğun bir kireç temizliği 
için kireç parçalarını ütüden söküp atmayı sağlayan antikireç programı ve ütüye entegre iyon değiştirici 
kullanımıyla sudaki kireci etkisiz hale getirir, ütünüzde kirece karşı maksimum korunma sağlanır.

ÜTÜLER
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ÜTÜLER
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

UTU7280 223 40 240 21 252

PSI36101 289 52 312 27 324

PSI3630 350 63 378 34 408

PSI23600 357 64 384 33 396

ÜTÜLER

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

Buharlı Ütü

• Güç: 2200 w
• Seramik taban
• 250 ml su haznesi
• 1,8 m elektrik kablosu
• 3 AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme, calc'n clean sistemi ve
 entegre antikireç sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili koruma
• Sabit buhar çıkışı: 20 g/dak.
• Şok buhar çıkışı: 90 g/dak.

PSI36101 - Jetix

• Güç: 2300 w
• Seramik tabanı sayesinde daha iyi bir ütüleme için mükemmel   
 kayganlık sağlama
• 2 AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme ve calc'n clean sistemi   
 sayesinde kirece karşı çift etkili koruma
• 300 ml kapasiteli hızlı su doldurma tankı
• Otomatik kapanma
• Sabit buhar çıkışı: 25 g/dak.
• Şok buhar çıkışı: 130 g/dak.

Buharlı Ütü

• Güç: 2300 w
• Seramik taban
• 3 AntiCalc sistem ile kendi kendini temizleme özelliği sayesinde
 ütünün kireç oluşumuna karşı korunması
• Kolay doldurulabilen transparan, 290 ml kapasiteli su tankı
• Ütülerken rahat etmeniz için yumuşak tutma yeri: Soft-touch
• Dikey buhar verebilme özelliği
• Otomatik kapanma 
• Damlatmama özelliği
• Şok buhar çıkışı: 140 g/dak.
• Sabit buhar çıkışı: 35 g/dak.

PSI3630 - Jetix Plus

Buharlı Ütü

• Güç: 2200 w
• Seramik taban
• 250 ml su haznesi
• 1,8 m elektrik kablosu
• 3 AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme, calc'n clean sistemi ve
 entegre antikireç sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili koruma
• Sabit buhar çıkışı: 20 g/dak.
• Şok buhar çıkışı: 90 g/dak.

UTU7280

Buharlı Ütü

PSI23600 - Optimaxx 2300
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ÜTÜLER
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

PSI56130 440 79 474 41 492

PSI20600 507 92 552 47 564

NR1012 330 165 30 180 17 204

Buharlı Ütü Buharlı Ütü

• Güç: 2750 w (maks.)
• Yeni seramik taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımıyla   
 mükemmel ütüleme
• Kolay doldurulabilen transparan, 300 ml kapasiteli su tankı
• Ütülerken rahat etmeniz için yumuşak tutma yeri: Soft-touch
• 3 AntiCalc sistem ile kendi kendini temizleme özelliği sayesinde   
 ütünün kireç oluşumuna karşı korunması
• Dikey buhar verebilme özelliği, otomatik kapanma
• Şok buhar çıkışı: 160 g/dak., Sabit buhar çıkışı: 40 g/dak.
• Hızlı ısınma

• Güç: 2300 w
• 380 buhar delikli Pro seramik taban
• Güvenli otomatik kapanma (Ütüleme [yatay] pozisyonunda hareketsiz
 kalması durumunda, yaklaşık 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
 Bekleme [dikey] pozisyonunda olması durumunda, 
 yaklaşık 8 dakika sonra kapanır.)
• Sabit buhar çıkışı: 35 g/dak.
• Şok buhar çıkışı: 110 g/dak.

PSI56130 - Exelentix PSI20600 - Super Air

Ütü Masası

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

380
buhar
delikli

NR1012

Tavsiye edilen perakende peşin fiyatı 330 TL olan NR1012 kodlu
ütü masası, ütü ile birlikte alındığında 165 TL’dir.

ÜTÜLER

%50
iNDiRiM
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Kişisel Bakım
SENSÖR TEKNOLOJiSi SAYESiNDE

SAÇLARINIZI KURUTUR, CEBiNiZi KURUTMAZ.



69

KiŞiSEL BAKIM
Seyahat Tipi Saç Kurutma Makinesi Seyahat Tipi Saç Kurutma Makinesi

• Güç: 1200 w, 2 hız kademesi 
• Saça şekil vermek için hava toplama başlığı 
• Katlanabilir tutma yeri sayesinde kompakt  
 tasarım
• Aşırı ısınma kontrolü

• Güç: 1200 w, 2 hız kademesi 
• Soğuk hava üfleme özelliği (Saç modelini  
 sabitler.) 
• Katlanabilir tutma yeri sayesinde kompakt  
 tasarım 
• Aşırı ısınma kontrolü
• 1,6 m ekstra uzun kablo

PPG08200 - Comfort Shine PPG08400 - Compact Care PPG23300
• Güç: 1800 w, 2 sıcaklık kademesi 
• Soğuk hava üfleme özelliği (Saç modelini  
 sabitler.)
• İyonizasyon özelliği (Elektriklenmeyi azaltır
 ve saçların daha kolay taranmasını sağlar.)
• Saça daha dolgun görünüm vermek için  
 kullanılan hava kanallı difüzör başlığı,   
 1,8 m ekstra uzun kablo

Saç Kurutma Makinesi

• Güç: 2200 w
• Güçlü hava akımı için, uzun ömürlü, sessiz, profesyonel AC motor
• İyonizasyon özelliği (Elektriklenmeyi azaltır ve saçların daha kolay   
 taranmasını sağlar.)
• Saç modelini sabitlemek için entegre "soğuk hava tuşu"
• 3 sıcaklık kademesi, 2 hız kademesi
• Şekil vermek için kullanılan ekstra dar profesyonel hava toplama başlığı
• Difüzör (Daha geniş delikli, uzun parmaklı olması sayesinde saça daha  
 doğal hacim verir.)
• Ekstra uzun kablo: 3 m

• Güç: 2000 w 
• 3 m ekstra uzun kablo 
• Difüzör başlığı
• Soğuk hava üfleme özelliği (Saç modelini sabitler.)
• İyonizasyon özelliği (Elektriklenmeyi azaltır ve saçların daha kolay   
 taranmasını sağlar.)
• Sadece ele alındığında çalışan "sensoric" sistem (Sensör teknolojisi  
 ile sapı kavrandığında çalışır, bırakıldığında kapanır.)

PPG22000 PPG23800 - SmartShine

Saç Kurutma Makinesi Saç Kurutma Makinesi

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

Açma/
kapama için 
dokunmatik 
özel sensör

KiŞiSEL BAKIM
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

PPG08200 116 97 18 108 10 120

PPG08400 125 23 138 12 144

PPG23300 231 42 252 22 264

PPG22000 293 53 318 28 336

PPG23800 338 61 366 32 384
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Elektrikli Süpürgeler
TEMiZLiK AYNI TEMiZLiK AMA

BU PROFiLO SÜPÜRGELER FARKLI!



71

Model tanımlayıcı

Hava filtreleme / Emisyon sınıfı
Dışarıya verilen havanın temizlik oranı 
hakkında bilgi verir. 

Halı temizleme performansı sınıfı
Standartlaştırılmış bir deney halısından 
toz toplama performansını açıklar. 

Enerji verimlilik sınıfı
Çekilen elektrik enerjisi 
miktarının azaltılması, iyi bir 
enerji verimliliği değeri için 
en büyük etkendir. Temizlik 
performansı burada pek 
dikkate alınmaz. 

Yıllık ortalama enerji tüketimi
87 metrekarelik ortalama bir ev için 
yılda 50 kez kullanım temel alınarak 
hesaplanır. 

Ses seviyesi
Cihazın gürültü seviyesini dB (A) 
cinsinden bildirir.

Sert zemin temizleme  
performansı sınıfı
Aralıklı bir sert zemin yüzeyi üzerinden 
toz toplama performansını açıklar.

Özellikle etiketin alt kısmı, elektrikli süpürgeler için satın  
alma kararına dayanak olacak önemli göstergeleri içerir.

Gelecekteki ekolojik tasarım 
gereksinimlerine göre giriş gücü
900 watt’tan daha düşük olmalıdır. 
Toz toplama için minimum 
gereksinimler belirlenmiştir. Ekolojik 
tasarım gereksinimleri ve aynı 
zamanda enerji etiketi değerleri,
1 Eylül 2017 tarihinden itibaren
daha da yükselmiştir. 

Avrupa Birliği Enerji Etiketi Nedir?
 Elektrikli süpürgelerin enerji tüketimini azaltmak için eko tasarımın gerekliliklerinin belirlendiği yönetmelik çerçevesinde kullanılması 

zorunlu hale gelen belgedir. Bu belge üzerinde; süpürgenizin enerji verimlilik sınıfı, hava filtreleme, halı temizleme ve sert zemin 
temizleme performans sınıfları, ses seviyesi ve yıllık ortalama enerji tüketimi değerlerini görebilirsiniz.

Siz de hem doğayı hem de bütçenizi korumak için Profilo’yu seçin!

Tedarikçinin adı veya
ticari markası
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A Enerji Sınıfı
Motoru 850 watt üzeri olan süpürgelere verilen değerdir.

ÖZELLiKLER

A Sınıfı Hava Filtreleme
Üstün filtreleme ve izolasyonu sayesinde, soluduğunuz havadan daha temiz havayı dışarıya verir.

A Sınıfı Sert Zemin Temizleme Performansı
Sert zeminlerdeki ve zemin aralıklarındaki tozu %111’den fazla bir oranda temizler. Yüksek toz toplama 
performansı sayesinde sadece süpürdüğünüz alanı değil, ortamdaki tozu da yüksek çekim gücü ile içine çeker.

Yıkanabilir HEPA Filtre
HEPA filtrenizi değiştirmenize gerek kalmadan uzun süre kullanım sağlar.

XL Kapasite
Toz torbasının ekstra toz toplama kapasitesine sahip olduğunu gösterir.

5 Litre Kapasite
Toz torbasının 5 litre toz toplama kapasitesine sahip olduğunu gösterir.

4 Litre Kapasite
Toz torbasının 4 litre toz toplama kapasitesine sahip olduğunu gösterir.

Entegre Aksesuar
Süpürgenin aksesuarlarını süpürgenin üzerinde muhafaza edebilir, kaybolma derdi olmadan rahatça kullanabilirsiniz. 

ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER
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PSP4U431

34,0
kWh/yıl

80dB

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

• Kompakt, pratik ve toz torbasız
• Yeni nesil geliştirilmiş motor teknolojisi sayesinde yüksek performans
• Yıkanabilir HEPA H13 filtresi sayesinde A sınıfı hava filtreleme
• 1,4 lt. toz alma kapasitesi
• Sert zemin başlığı
• Ağırlık: 4,7 kg (sadece gövde)

• Kompakt, pratik ve toz torbasız
• Yeni nesil geliştirilmiş motor teknolojisi sayesinde yüksek performans
• A sınıfı enerji verimliliğiyle tasarruflu kullanım
• Yıkanabilir HEPA H13 filtresi sayesinde A sınıfı hava filtreleme
• 1,4 lt. toz alma kapasitesi
• Sert zemin başlığı
• Ağırlık: 4,7 kg (sadece gövde)

PSP4U431 PSP5U530

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER

ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

PSP4U431 889 160 960 86 1.032

PSP5U530 1.053 190 1.140 101 1.212

ELEKTRiKLi SÜPÜRGE AKSESUARLARI Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit

Toz/Bez Torbaları

VZ51PT1AFG PSU6B110, PSU6A230, PSU65A230 modelleriyle uyumlu toz torbası seti 49

PSUA100B PSU745AP ve PSV762SP modelleriyle uyumlu toz torbası seti 49
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PSU6A231

28,0
kWh/yıl

80dB

Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

• Yeni nesil geliştirilmiş motor teknolojisi sayesinde yüksek performans
• PureAir hijyenik filtresi sayesinde A sınıfı hava filtreleme
• A sınıfı enerji verimliliğiyle tasarruf lu kullanım
• 4 lt. toz alma kapasitesi
• Halı ve sert zemin için süpürme başlığı
• 2 parça aksesuar seti: Kenar-köşe ve döşemeler için süpürme başlıkları
• Toz ile teması minimuma indiren hijyenik ve kilit mekanizmalı toz torbası
• Toz torbası doluluk göstergesi

PSU6A231

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

PSU65A231

28,0
kWh/yıl

79dB

Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

•Yeni nesil geliştirilmiş motor teknolojisi sayesinde yüksek performans
 PowerProtect ile toz torbasının uzun süre kullanımı ve daha az   
 maliyetle daha yüksek performans
• Yıkanabilir hijyenik HEPA filtresi sayesinde A sınıfı hava filtreleme
• A sınıfı enerji verimliliğiyle tasarruf lu kullanım
• 4 lt. toz alma kapasitesi
• Halı ve sert zemin için süpürme başlığı
• 2 parça aksesuar seti: Kenar-köşe ve döşemeler için süpürme başlıkları
• Toz ile teması minimuma indiren hijyenik ve kilit mekanizmalı toz torbası
• Toz torbası doluluk göstergesi

PSU65A231

• Yeni nesil geliştirilmiş motor teknolojisi sayesinde yüksek performans
• A sınıfı enerji verimliliğiyle tasarruf lu kullanım
• Hijyenik f iltresi sayesinde A sınıfı hava f iltreleme
• 5 lt. toz alma kapasitesi
• 2 parça aksesuar seti: Kenar-köşe ve döşemeler için süpürme başlıkları
• Toz ile teması minimuma indiren hijyenik ve kilit mekanizmalı toz torbası
• EPA 10 f iltre

PSU7A230 - Pluris

Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

PSU7A230

28,0
kWh/yıl

78dBABCDEFG

ABCDEFG ABCDEFG

A sınıfı hava 
filtreleme

ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

PSU6B111 660 445 80 480 51 612

PSU65A231 949 711 128 768 69 828

PSU6A231 735 133 798 71 852

PSU7A230 1.112 201 1.206 107 1.284

•Yeni nesil geliştirilmiş motor teknolojisi sayesinde yüksek performans
• Hijyenik filtresi sayesinde B sınıfı hava filtreleme
• B sınıfı enerji verimliliğiyle tasarruflu kullanım
• 4 lt. toz alma kapasitesi
• Halı ve sert zemin için süpürme başlığı
• 2 parça aksesuar seti: Kenar-köşe ve döşemeler için süpürme başlıkları
• Toz ile teması minimuma indiren hijyenik ve kilit mekanizmalı toz   
 torbası
• Toz torbası doluluk göstergesi

PSU6B111

Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER
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Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

Toz Torbalı Elektrikli Süpürge Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

• Yeni nesil geliştirilmiş motor teknolojisi sayesinde yüksek performans
• A sınıfı sert zemin temizleme performansı
• A sınıfı enerji verimliliğiyle tasarruf lu kullanım
• Japon araştırma kurumlarından onaylı, Ginkgo Biloba yaprağı özlü,   
 antialerjik HEPA H13 f iltre sayesinde A sınıfı f iltreleme
• Parke gibi hassas zeminler için özel temizleme başlığı
• 4 lt. toz alma kapasitesi
• Pratik aksesuar çözümü

• Yeni nesil geliştirilmiş motor teknolojisi sayesinde yüksek performans
• A sınıfı sert zemin temizleme performansı ve enerji verimliliğiyle   
 tasarruf lu kullanım
• Yıkanabilir HEPA H13 f iltresi sayesinde A sınıfı hava f iltreleme
• 5 lt. toz alma kapasitesi
• 2 parça aksesuar seti: Kenar-köşe ve döşemeler için süpürme başlıkları
• Toz ile teması minimuma indiren hijyenik ve kilit mekanizmalı
 toz torbası
• Sert zemin başlığı
• 70 dB ile çok daha sessiz ve konforlu temizlik

PSU745AP - Flooris PSU7A330 - Pluris Plus

PSU745AP

24,0
kWh/yıl

75dBABCDEFG

ABCDEFG ABCDEFG

3A 
performans

PSU7A330

28,0
kWh/yıl

70dBABCDEFG

ABCDEFG ABCDEFG

3A 
performans
ve sessizlik

Islak-Kuru Temizleme

• Toz torbalı, su f iltreli, su vakumlama ve halı yıkama
• Yıkanabilir EPA f iltre ve su f iltresinden oluşan çift f iltreleme sistemi ile
 maksimum hijyen
• Gövdede yer alan aksesuar bölümü: Parke fırçası, su vakumlama fırçası,  
 büyük ve küçük yıkama ağızlığı, sprey başlığı
• 5 lt.’ye varan büyük kapasite, Dijital güç ayarı

PSV762SP - Aquapro Plus

Evde
ücretsiz 
tanıtım

ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

PSU745AP 1.349 911 165 990 98 1.176

PSU7A330 1.479 267 1.602 142 1.704

PSV762SP 1.793 1.458 263 1.578 138 1.656

ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER




