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WERSJA MIĘDZYNARODOWA

Miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające

Specjalista od zdrowia przy Twoim boku –
od ponad 100 lat
Historia sukcesu firmy Beurer rozpoczęła się w 1919 roku. Wraz z wprowadzeniem pierwszej
poduszki elektrycznej staliśmy się wiodącą firmą w dziedzinie zdrowia i well-being, która zawdzięcza swoją sławę innowacyjnym pomysłom i patentom. Obecnie w naszej ofercie znajduje
się przeszło 500 produktów przeznaczonych do użytku domowego – podzielonych na kategorie
tematyczne Wellbeing, Medical, Beauty, Active i Babycare. Słuchamy naszych klientów i stale
rozwijamy naszą ofertę. Jednocześnie koncentrujemy się na trendach jutra. Wraz z rosnącym
światem aplikacji Beurer oferujemy również cyfrowe połączenie dla coraz większej liczby produktów Connect – a to jeszcze bardziej ułatwia nowoczesne zarządzanie zdrowiem w codziennym życiu!

Produkty rozgrzewające To Go
Poduszki elektryczne
Nakładki elektryczne na łóżko 
Buty rozgrzewające
Koce rozgrzewające

12
11
19
25
11, 26

Masa ciała i pomiary diagnostyczne

Wagi Connect
Wagi diagnostyczne
Wagi łazienkowe
Wagi bagażowe

29, 32
36
39
47

Wagi kuchenne i dieta
Wagi kuchenne
Odżywianie

49
55

Poprawa jakości powietrza
i aromaterapia

maremed®
Oczyszczacze i nawilżacze powietrza
Wentylatory powietrza 
Termohigrometry, dyfuzory zapachowe

60
57, 64
72
74

Sen i odpoczynek
SleepLine

77

Terapia światłem i budziki świetlne
Lampy o świetle dziennym
Budziki świetlne
Lampy na podczerwień

81, 84
83, 87
82, 88

Odprężenie i masaż

stress releaZer®
92
Mata do jogi i rozciągania
91, 93
Ręczne urządzenia do masażu 
94
Produkty do masażu shiatsu
97
Masaż stóp/wanienki do wodnego masażu stóp
103

PhysioLine

Massage Gun, urządzenie do masażu ścięgna
Achillesa, aparat do masażu stóp EMS, trenażer
pozycji, urządzenie do treningu żył, piłka do
masażu, Deep Roll, aparat do masażu
powięziowego 

107

Beurer oferuje produkty, które sprawdzą się w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy chodzi
o dobre samopoczucie i relaks, profilaktykę i diagnostykę, piękno, większą aktywność na co dzień
czy wsparcie w pierwszych latach życia dziecka. Od modelu podstawowego po urządzenie
z górnej półki.
Jako lider rynku europejskiego w kategorii miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające, lider rynku
ciśnieniomierzy i produktów do masażu w Niemczech oraz jeden z największych dostawców wag

Ciśnienie krwi

Ciśnieniomierze naramienne
Ciśnieniomierze na nadgarstek
Przenośne urządzenie EKG

Temperatura ciała

łazienkowych w Europie, bardzo dokładnie znamy oczekiwania wobec jakości i użyteczności

Termometr

naszych urządzeń. Rocznie prezentujemy około 60 nowych produktów, w tym prawdziwe

Cukier we krwi

innowacje, udoskonalenia, a także projekty współpracy ze start-upami. We współpracy z renomowanymi instytutami i partnerami tworzymy rozwiązania produktowe specjalnie dostosowane
do Twoich potrzeb i sprzyjające zdrowemu stylowi życia. Chcemy, żeby nasi klienci czuli się

117, 124
118, 130
129
135

Glukometry

141

Pulsoksymetry, inhalatory
i inhalatory parowe

149

Zestaw do badania płodności
i termometr owulacyjny
Zestaw do monitorowania płodności
Termometr owulacyjny

165, 167
166

Aparaty słuchowe

169

Elektrostymulacja TENS/EMS

175

Urządzenie uśmierzające ból
po ukłuciu insektów

183

Ochrona ust i nosa

185

dobrze!

Depilacja

IPL, depilacja

189

Manicure i pedicure
Manicure/pedicure

197

BodyCare

Masaż antycellulitowy, cellulite releaZer®, szczotka do
ciała

207

FaceCare

Szczoteczki do twarzy
Sauna do twarzy, oczyszczacze do porów,
mikrodermabrazja
Podświetlane lusterka kosmetyczne

212

HairCare

Suszarka do włosów, szczotka do suszenia włosów
nadająca objętość, prostownica do włosów,
podgrzewana szczotka, lokówka, urządzenie
do obcinania rozdwojonych końcówek włosów,
wielofunkcyjna lokówko-prostownica, falownica
221

BarbersCorner

Trymery, maszynki do strzyżenia brody, maszynki do
strzyżenia włosów, golarki do ciała, golarki foliowe,
golarki rotacyjne
235

211, 215
218

Niemowlę i dziecko

Elektroniczna niania, waga niemowlęca
Laktatory, urządzenia do podgrzewania butelek
i pokarmu dla niemowląt, sterylizatory parowe 

240
242

Sport i aktywność

Termometry, aspiratory do nosa
Inhalacja
Grzebień do wyczesywania wszy 

244
246
247

Technologia EMS – elektryczna
stymulacja mięśni

Czujniki aktywności 249
Urządzenie do pomiaru częstotliwości akcji serca
(pomiar tętna)

250

Przegląd produktów

258

Pady EMS 254
Pas do stymulacji mięśni brzucha
Urządzenie do stymulacji mięśni

255
253, 256

Topowy temat: aplikacje Beurer

Aktualizacja
aplikacji Beurer
Narzędzia i aplikacje
dostosowane do potrzeb.
Odpowiednia aplikacja
Beurer wnosi do domu
więcej radości życia.

Aplikacje Beurer ułatwiają życie.
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beurer HealthManager Pro
Aplikacja do wyrobów
medycznych – pełna kontrola
nad ogólnym stanem zdrowia.

11

beurer SleepQuiet
Precyzyjne analizy chrapania
pomagają w redukcji tego
zjawiska.

2

beurer EMS HomeStudio
Pobierz swoje studio EMS Home
Studio i swojego trenera osobistego EMS na smartfon/tablet.

7

beurer SleepExpert
Zbadaj swoje zachowania
podczas snu, aby wykryć
przyczyny jego zaburzeń.

12

beurer FreshRoom
Stwórz klimat sprzyjający dobremu
samopoczuciu poprzez długoterminowe monitorowanie i kontrolę
wilgotności powietrza.

3

beurer FreshHome
Dzięki kontroli warunków
panujących w pomieszczeniu złe
powietrze nie ma żadnych szans.

8

beurer CareCam
Monitorowanie snu dziecka,
seniorów lub pomieszczeń –
bardzo łatwo przez smartfon.

13

beurer MyIPL
Wspiera Cię w trwałej i profesjonalnej depilacji IPL.

4

beurer BabyCare
Zapisuj dane dziecka i na
bieżąco monitoruj jego rozwój.

9

beurer CosyNight
Teraz możesz bez problemu
podgrzać swoją nakładkę elektryczną na łóżko również zdalnie.

14

beurer LightUp
Subtelnie rozpocznij dzień
z budzikiem świetlnym lub
lampami o świetle dziennym.

5

beurer HealthManager
Zapisuj parametry życiowe
i zdrowotne i wysyłaj je np. do
swojego lekarza.

10

beurer CardioExpert
Kontroluj i precyzyjnie mierz
ciśnienie krwi i rytm serca.

15

beurer PainAway
Terapia przeciwbólowa bez
leków (TENS) za pomocą
impulsów elektrycznych.

wygodnie pomagać Ci w życiu codziennym. Aplikacje są przy tym łatwo
zrozumiałe i przynoszą korzyści niezależnie od wieku. We wszystkich
swój produkt Beurer za pomocą aplikacji na smartfona lub programu
komputerowego.

z Google Play.

4

4
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Udostępniamy Ci urządzenia i odpowiednie aplikacje, które będą

Aplikację Beurer pobierzesz bezpłatnie ze sklepu Apple App Store lub

3

beurer CalmDown
Pozbądź się stresu z urządzeniem
stress releaZer ®.

jesz w swoim życiu – niezależnie od tego, czy chodzi o sport czy opiekę

miejscach oznaczonych napisem beurer connect możesz obsługiwać

2

1

Do Ciebie należy decyzja, jak dużo kontroli, coachingu i pomocy oczekunad dziećmi.

1

5

Topowy temat HealthManager Pro

Optymalne współdziałanie – dla pełnego obrazu zdrowia.

Cyfryzacja w służbie
zdrowia – okazujemy troskę.

Urządzenia pomiarowe EKG
Optymalna kontrola rytmu
serca.

Beurer
HealthManager Pro

Ciśnieniomierze
Do długoterminowej
kontroli wartości.

Pulsoksymetr
Pomiar saturacji krwi
tlenem.

Nowa aplikacja do
przyszłościowego zarządzania
zdrowiem i treningu dla
zdrowszego życia.

Wagi diagnostyczne
Kontrola masy ciała na
najwyższym poziomie.

Mierniki temperatury
Precyzyjny pomiar temperatury ciała.
Czujniki aktywności
Aktywne wsparcie przez
cały dzień oraz analiza
zachowania podczas snu.

Glukometry
Innowacyjne i bezpieczne
monitorowanie wartości
pomiaru.

Omówienie z lekarzem zmierzonych danych dotyczących zdrowia w 3 krokach.

ro
ea

rP

p

H

3 Omówienie danych
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Wyjątkowa! Aplikacja do wyrobów medycznych
„beurer HealthManager Pro”

2 Zbieranie i monitorowanie wyników
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1 Wykonywanie pomiaru
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„beurer myHeart” – Twój cyfrowy trener dla zdrowszego życia.

W domu, u lekarza lub w podróży – zawsze i wszędzie
powinniśmy mieć dostęp do danych dotyczących
naszego zdrowia i możliwość udostępniania ich.
Produkty Connect firmy Beurer wyznaczają nowe
trendy w dziedzinie cyfrowej opieki zdrowotnej.

W interfejsie użytkownika aplikacji postarano się o eliminację wszelkich barier dostępu. Dzięki temu nowa
aplikacja „beurer HealthManager Pro” może być
używana przez każdego, w tym także np. osoby niedowidzące.

Nowy, moduł dodatkowy – zintegrowany z aplikacją

Chcesz zmniejszyć ciśnienie krwi i szukasz wskazówek?

„beurer HealthManager Pro” – oferuje rozwiązania do

Dzięki usłudze „beuer MyHeart” oferujemy obszerne

udoskonalenia obrazu stanu zdrowia i pomaga prowa-

informacje dotyczące zdrowszego stylu życia.

Z aplikacją „beurer HealthManager Pro” firma Beurer
wprowadza na rynek aplikację do wyrobów medycznych wyznaczającą nowy poziom nowoczesnego
zarządzania zdrowiem.

Klienci dotychczasowego systemu „beurer HealthManager” mogą łatwo przenieść zebrane dane do nowego
„beurer HealthManager Pro” i tam kontynuować
monitorowanie zdrowia.

Cztery zagadnienia dotyczące codziennego życia są ze

Liczne możliwości zastosowania uzupełniono o zaawansowane funkcje, które zapewniają użytkownikom
pomoc i bezpieczeństwo w domu.

Aplikacja „beurer HealthManager
Pro” jest dostępna bezpłatnie
w Apple App Store i Google Play.

W ten sposób np. trener ciśnienia krwi „beurer MyHeart” i urządzenie do monitorowania EKG „beurer
MyCardio Pro” ułatwiają zarządzanie zdrowiem we
własnych czterech ścianach.

Aplikacja oznaczona jako wyrób
medyczny sygnalizuje lekarzowi
wiarygodne zbieranie i przekazywanie istotnych danych dotyczących zdrowia

6

dzić zdrowszy tryb życia na co dzień.

sobą powiązane i wspierają Cię w drodze do świado-

Impuls dnia

Korzystaj zdrowo

mego, zdrowszego życia.
Cztery elementy: odżywianie, ruch, wiedza
i impulsy towarzyszą Ci w ciągu 30 dni na
osobistym starcie w zdrową przyszłość.

Give me 5

Warto wiedzieć

7

Nowości

Nowości

Miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające

HK 123 XXL
Nordic Taupe
Strona 17

HD 150 XXL
Cosy Taupe
Strona 27

Poprawa jakości
powietrza
i aromaterapia

PhysioLine

LR 400 WIFI
Strona 68

MG 185
Strona 110

Masa ciała i pomiary diagnostyczne

HD 150 XXL
Nordic Taupe
Strona 27

BF 915
SignatureLine
Strona 33

BF 980 WIFI
Strona 34

MG 99
Strona 110

BM 81 easyLock
Strona 128

GS 215 Rome
Strona 41

GS 215
San Francisco
Strona 41

MS 40
Strona 46

Cukier we krwi

Ciśnienie krwi i EKG

Depilacja

HL 16
Strona 194

BF 405
SignatureLine
Strona 32

BC 27
Strona 130

BC 87
Strona 133

GL 48
Strona 142

Manicure i pedicure

Aparaty słuchowe

GL 49 Bluetooth®
Strona 142

GL 60 Bluetooth®
Strona 143

HA 55 Paar
Strona 171

FaceCare

HL 36
Strona 194

HL 76
Strona 195

MP 44
Strona 198

MP 52
Strona 199

MP 84
Strona 201

MP 59
Strona 205

HC 35 Ocean
Strona 225

HC 45 Ocean
Strona 225

HS 50 Ocean
Strona 228

HS 100
Strona 229

HT 22
Strona 231

HT 65
Strona 233

FS 60
Strona 215

HairCare

HC 35
Strona 224
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Miękkie i ciepłe produkty
rozgrzewające

Uwielbiamy błogi
czas spędzany
w domu.

Wellbeing

Miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające

Ciepło w domu – niewiarygodnie przytulne.
W naszym asortymencie miękkich i ciepłych produktów rozgrzewających znajdują się poduszki elektryczne,
nakładki elektryczne na łóżko oraz specjalne poduszki elektryczne i koce rozgrzewające. Nowość w naszej ofercie: koc rozgrzewający HD 150 XXL Nordic Taupe i bardzo duża poduszka elektryczna HK 123 XXL Nordic Taupe.
Urzekają luksusowym materiałem wierzchnim – mięciutkim i cudownie przyjemnym w dotyku.

Zobacz
film

Wygodne i cudownie miękkie w wersji XXL, która sprawdzi Tkanina z certyfikatem OEKOsię dla całej rodziny. Dostępne w dwóch wersjach.
TEX ® o niezwykle miękkiej
strukturze.

NOWOŚĆ

Koc rozgrzewający HD 150 XXL Nordic Taupe
ƭ Duży format ok. 200 x 150 cm
ƭ 6 ustawień temperatury
ƭ Można prać w pralce w temperaturze do 30°C

200 cm

150 cm

XXL

Luksusowy materiał
wierzchni – milutki i cudownie przytulny

NOWOŚĆ

Poduszka elektryczna HK 123 XXL Nordic Taupe
ƭ Duży format ok. 60 x 30 cm
ƭ 3 ustawienia temperatury
ƭ Można prać w pralce w temperaturze do 30°C
10

Komfort cieplny:
przełącznik z 3 podświetlanymi
poziomami temperatury
11

Miękkie i ciepłe – przenośne produkty rozgrzewające / poduszki elektryczne

Poduszki elektryczne – miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające

HK 37 To Go

HK 72 Akku

HK 25

HK 35

HK Comfort

HK 42 Super-Cosy

Podgrzewany szalik typu komin
z powerbankiem
• Wydajny akumulator litowo-jonowy
• Zasilanie akumulatorem przez około 2 godz.
• Jednocześnie modny dodatek i praktyczny
ogrzewacz
• Funkcja ładowania smartfonów

Przenośny pas rozgrzewający z pakietem
akumulatorów
• Wydajny akumulator litowo-jonowy
• Zasilanie akumulatorem przez około 4 godz.
• Nie pogrubia – może być noszony pod ubraniem

Poduszka elektryczna

Poduszka elektryczna
• Szybkie nagrzewanie

Poduszka elektryczna
• Miękka jak polar poduszka elektryczna

Poduszka elektryczna z wysokiej jakości
polaru
• Wysokiej jakości polar

Nowoczesny wzór warkocza i miękka pod-

Bardzo miękka powierzchnia w połączeniu

Bardzo miękka powierzchnia

Powierzchnia z wysokiej jakości polaru

szewka

z elastycznym neoprenem
Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Z oddychającego materiału
Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał
Szybkie nagrzewanie

3 ustawienia temperatury

4 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

Monitorowanie temperatury z wyłącznikiem bezpieczeństwa

Monitorowanie temperatury z wyłącznikiem bezpieczeństwa

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 110 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Wyjmowany powerbank, czas ładowania około 4,5 godz.

Wyjmowany akumulator, czas ładowania około 2–3 godz.

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Higieniczna powłoka ochronna z tworzywa sztucznego

Higieniczna powłoka ochronna z tworzywa sztucznego

Wkład grzejny pokryty polarem

Wkład grzejny z wysokiej jakości polaru

Poszewka z bawełny

Poszewka z polaru

Wymiary ok. 35 (dł.) x 29 (szer.) cm

Wymiary ok. 125 (dł.) x 18 (szer.) cm

Wymiary ok. 40 (dł.) x 30 (szer.) cm

Wymiary ok. 40 (dł.) x 30 (szer.) cm

Wymiary ok. 44 (dł.) x 33 (szer.) cm

Wymiary ok. 44 (dł.) x 33 (szer.) cm

Wkład grzejny: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Poszewka: można prać w pralce w temperaturze 40°C

Poszewka: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny: można prać w pralce w temperaturze 30°C

3,6 W

4W

100 W

100 W

100 W

100 W

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

W zestawie powerbank 3,7 V, 2500 mAh

W zestawie akumulator 7,4 V, 2500 mAh

W zestawie kabel do ładowania

W zestawie ładowarka

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125273088

Nr EAN: 4211125225919

Nr EAN: 4211125255022

Nr EAN: 4211125260026

Nr EAN: 4211125273927

Nr EAN: 4211125273781

Nr art.: 273.08

Nr art.: 225.91

Nr art.: 255.02

Nr art.: 260.02

Nr art.: 273.92

Nr art.: 273.78
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Miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające – poduszki elektryczne

Poduszki elektryczne – miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające

HK 44 Cosy

HK 45 Cosy

HK 48 Cosy

HK 49 Cosy

HK 53 Cosy

Poduszka elektryczna
• Poduszka elektryczna w kształcie tradycyjnego termoforu

Poduszka elektryczna

• Wyjątkowo miękka powierzchnia

Poduszka elektryczna na sofę
• Wyjątkowo miękka powierzchnia
• Poduszka dwustronna
• Z poduszką wewnętrzną

Poduszka elektryczna pod brzuch i plecy
• Szeroka taśma gumowa zapewniająca komfort noszenia i łatwe mocowanie

Poduszka elektryczna pod plecy i kark
• Kształt dopasowany do ciała
• Indywidualna regulacja za pomocą pasa na
brzuch i miękkiego zapięcia na rzep

Bardzo miękka powierzchnia

Bardzo miękka powierzchnia

Bardzo miękka powierzchnia

Bardzo miękka powierzchnia

Bardzo miękka powierzchnia

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Wkład grzejny pokryty polarem

Wkład grzejny pokryty polarem

Poszewka z wbudowanym wkładem grzejnym

Wkład grzejny pokryty polarem

Wkład grzejny pokryty polarem

Poszewka z polaru

Poduszka wewnętrzna (nie nadaje się do prania)

Wymiary ok. 50 (dł.) x 30 (szer.) cm

Wymiary ok. 44 (dł.) x 33 (szer.) cm

Wymiary ok. 40 (dł.) x 30 (szer.) cm

Wymiary ok. 69 (dł.) x 28 (szer.) cm

Wymiary ok. 62 (dł.) x 42 (szer.) cm

Wkład grzejny: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny/pokrowiec: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny/pokrowiec: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny: można prać w pralce w temperaturze 30°C

100 W

100 W

100 W

100 W

100 W

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125275051

Nr EAN: 4211125273033

Nr EAN: 4211125275013

Nr EAN: 4211125213145

Nr EAN: 4211125215132

Nr art.: 275.05

Nr art.: 273.03

Nr art.: 275.01

Nr art.: 213.14

Nr art.: 215.13
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OEKO-TEX ® Standard
Wszystkie produkty rozgrzewające firmy
Beurer z tym symbolem posiadają
certyfikat zgodności ze standardem
OEKO-TEX ® 100 oraz są poddawane
stałej kontroli pod względem braku
substancji szkodliwych. To gwarantuje
dobre samopoczucie.
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Miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające – poduszki elektryczne

Poduszki elektryczne – miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające
NOWOŚĆ

HK 54 Cosy

HK 58 Cosy

HK 115 Cosy

HK 123 XXL Cosy Grey

HK 123 XXL Nordic Taupe

HK 125 XXL Cosy Grey

Poduszka rozgrzewająca do ramion
• Wyjątkowo miękka powierzchnia

Poduszka elektryczna pod plecy i kark
• Kształt dopasowany do ciała
• Indywidualna regulacja za pomocą pasa na
brzuch i miękkiego zapięcia na rzep
• Innowacyjny włącznik LED

Poduszka elektryczna
• Wyjątkowo przytulna
• Innowacyjny włącznik LED
• W kształcie motyla

Poduszka elektryczna XXL
• Rozmiar XXL 60 x 30 cm
• Niezwykle miękka

Poduszka elektryczna XXL
• Rozmiar XXL 60 x 30 cm
• Luksusowy materiał wierzchni
• Milutki i cudownie przytulny

Poduszka elektryczna XXL
• Rozmiar XXL 60 x 40 cm
• Wyjątkowo miękka powierzchnia
• Innowacyjny włącznik LED

Bardzo miękka powierzchnia

Bardzo miękka powierzchnia

Bardzo miękka powierzchnia

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

3 ustawienia temperatury

6 ustawień temperatury

6 ustawień temperatury

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

6 ustawień temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Wkład grzejny pokryty polarem

Wkład grzejny pokryty polarem

Wkład grzejny pokryty polarem

Wkład grzejny z weluru

Wkład grzejny z weluru

Wkład grzejny pokryty polarem

Poszewka z polaru

Poszewka z polaru

Wymiary ok. 56 (dł.) x 52 (szer.) cm

Wymiary ok. 62 (dł.) x 42 (szer.) cm

Wymiary ok. 47 (dł.) x 34 (szer.) cm

Wymiary ok. 60 (dł.) x 30 (szer.) cm

Wymiary ok. 60 (dł.) x 30 (szer.) cm

Wymiary ok. 60 (dł.) x 40 (szer.) cm

Wkład grzejny: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny/pokrowiec: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny/pokrowiec: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Wkład grzejny/pokrowiec: można prać w pralce w temperaturze 30°C

100 W

100 W

100 W

100 W

100 W

100 W

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125216160

Nr EAN: 4211125215057

Nr EAN: 4211125274047

Nr EAN: 4211125274061

Nr EAN: 4211125274160

Nr EAN: 4211125274139

Nr art.: 216.16

Nr art.: 215.05

Nr art.: 274.04

Nr art.: 274.06

Nr art.: 274.16

Nr art.: 274.13
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Bardzo miękka powierzchnia

Poszewka z polaru
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Miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające – poduszki elektryczne

Poduszki elektryczne / nakładki elektryczne na łóżko – miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające

HK 55 Easyfix

Więcej informacji o produkcie HK 70

HK 63 Rheumatherm®

HK 70

TS 15

TS 19 Kompakt

Nakładka elektryczna na łóżko

Nakładka elektryczna na łóżko

Uniwersalne zastosowanie: ergonomiczna podpórka pod plecy z ogrzewaniem

Wielofunkcyjna poduszka elektryczna
• Szybkie i łatwe zamocowanie na brzuchu,
plecach i stawach
• Po zwinięciu można stosować jako ogrzewaną poduszkę pod kark

Poduszka elektryczna z magnesami
• 6 zintegrowanych magnesów do wytwarzania pola magnetycznego

Poduszka elektryczna z podpórką pod plecy
• Do utrzymywania ergonomicznej pozycji
siedzącej + rozgrzewania – w miejscu pracy,
domu, samochodzie
• Uniwersalne mocowanie z 2 bocznymi
paskami na rzepy
• Prosta obsługa 1 przyciskiem
• W zestawie akcesoria do samochodu

Ergonomiczny
kształt
produktu

• Mocowanie na materacu zapobiega
ślizganiu się

Rozkoszuj się przyjemną temperaturą
w górnej części pleców w domu, w biurze
i samochodzie.

Z oddychającego materiału
Przyjemny i miły w dotyku materiał
Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Monitorowanie temperatury + wyłącznik bezpieczeństwa

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Praktyczny spiralny kabel sieciowy

Wkład grzejny z weluru

Higieniczna powłoka ochronna z tworzywa sztucznego

Poszewka z wbudowanym wkładem grzejnym

Poszewka z bawełny

Poduszka wewnętrzna (nie nadaje się do prania)

Wymiary ok. 59 (dł.) x 30 (szer.) cm

Wymiary ok. 40 (dł.) x 30 (szer.) cm

Wymiary ok. 36 (dł.) x 29 (szer.) cm

Wkład grzejny: można prać w pralce w temperaturze 30°C

Poszewka: można prać w pralce w temperaturze 40°C

Poszewka: można prać w pralce w temperaturze 30°C

100 W

100 W

15 W

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Nasza poduszka elektryczna z podpórką pod
plecy HK 70 ułatwia siedzenie w prawie
każdej sytuacji. Dzięki uniwersalnemu
mocowaniu na rzep tę dodatkową dawkę
ciepła na plecy można bardzo szybko
przytwierdzić do oparcia dowolnego krzesła
lub fotela samochodowego.

W domu, w biurze
i w drodze –
dobrodziejstwo dla
pleców
Ergonomiczny kształt zapewnia zdrową
pozycję siedzącą i rozluźnia mięśnie pleców.

Bez
HK 70

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Strona zewnętrzna: polar, spód: polar

Strona zewnętrzna: polar, spód: polar

Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm

Wymiary ok. 130 (dł.) x 75 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

60 W

50 W

Z
HK 70

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125214135

Nr EAN: 4211125271053

Nr EAN: 4211125214333

Nr EAN: 4211125303006

Nr EAN: 4211125304065

Nr art.: 214.13

Nr art.: 271.05

Nr art.: 214.33

Nr art.: 303.00

Nr art.: 304.06
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Miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające – nakładki elektryczne na łóżko

Nakładki elektryczne na łóżko – miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające

TS 23

TS 26 XXL

UB 30 Kompakt

UB 33

UB 53 Teddy Single

UB 56 Teddy Double

Nakładka elektryczna na łóżko
• Z ozdobnym nadrukiem

Podwójna nakładka elektryczna na łóżko
• Dla dwóch osób
• 2 przełączniki do 2 indywidualnych stref
ogrzewania

Nakładka elektryczna na łóżko

Nakładka elektryczna na łóżko
• Z ozdobnym nadrukiem

Nakładka elektryczna na łóżko
• Strona zewnętrzna z miękkiego pluszu Teddy
• Innowacyjny włącznik LED

Podwójna nakładka elektryczna na łóżko
• Wyjątkowo duży format:
około 150 (dł.) x 160 (szer.) cm
• Dla dwóch osób
• 2 przełączniki do 2 indywidualnych stref
ogrzewania
• Strona zewnętrzna z miękkiego pluszu Teddy
• Innowacyjny włącznik LED

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

2 przełączniki

2 przełączniki

3 ustawienia temperatury

2 strefy, każda z 3 ustawieniami temperatury

3 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

4 ustawienia temperatury

2 strefy, każda z 4 ustawieniami temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 12 godz.

Automatyczne wyłączanie po około 12 godz.

Automatyczne przełączanie po 3 godz. z

Automatyczne przełączanie po 3 godz. z

poziomu 4/3 na poziom 2

poziomu 4/3 na poziom 2

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Odczepiany wyłącznik

Odczepiane wyłączniki

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiane wyłączniki

Strona zewnętrzna: polar, spód: polar

Strona zewnętrzna: polar, spód: polar

Strona zewnętrzna: bawełna; strona spodnia: polar

Strona zewnętrzna: bawełna; strona spodnia: polar

Strona zewnętrzna: teddy, spód: polar

Strona zewnętrzna: teddy, spód: polar

Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm

Wymiary ok. 150 (dł.) x 140 (szer.) cm

Wymiary ok. 130 (dł.) x 75 (szer.) cm

Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm

Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm

Wymiary ok. 150 (dł.) x 160 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

60 W

2 x 60 W

50 W

60 W

60 W

2 x 60 W

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125314811

Nr EAN: 4211125317164

Nr EAN: 4211125306007

Nr EAN: 4211125314002

Nr EAN: 4211125326029

Nr EAN: 4211125319021

Nr art.: 314.81

Nr art.: 317.16

Nr art.: 306.00

Nr art.: 314.00

Nr art.: 326.02

Nr art.: 319.02
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Miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające – nakładki elektryczne na łóżko

Nakładki elektryczne na łóżko – miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające

UB 60

UB 64

UB 68 XXL

UB 86 Teddy Double

UB 90

Nakładka elektryczna na łóżko
• Z miękkim polarem
• Innowacyjny włącznik LED
• Z ozdobnym nadrukiem

Naciągana nakładka elektryczna na łóżko
• Praktyczny kształt ułatwiający naciągnięcie
na łóżko

Podwójna nakładka elektryczna na łóżko
• Wyjątkowo duży format:
około 150 (dł.) x 160 (szer.) cm
• Dla dwóch osób
• Innowacyjne włączniki LED dla 2 oddzielnie
regulowanych stref ogrzewania
• Strona wierzchnia z miękkiego polaru

Wygodna podwójna nakładka elektryczna na łóżko
• Wyjątkowo duży format:
około 150 (dł.) x 160 (szer.) cm
• Dla dwóch osób
• Strona zewnętrzna z miękkiego pluszu Teddy
• Innowacyjny włącznik LCD dla oddzielnie
regulowanych stref ogrzewania (ciało + stopy)
• Możliwość wyboru czasu wyłączenia
• Automatyczne wyłączanie
• ECO Control: wskaźnik zużycia prądu w kWh

Komfortowa nakładka elektryczna na łóżko
• Innowacyjny włącznik LCD dla oddzielnie
regulowanych stref ogrzewania (ciało +
stopy)
• Możliwość wyboru czasu wyłączenia
• Automatyczne wyłączanie
• ECO Control: wskaźnik zużycia prądu w kWh

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

2 przełączniki

2 przełączniki

4 ustawienia temperatury

3 ustawienia temperatury

2 strefy, każda z 4 ustawieniami temperatury

2 x 2 strefy, każda z 9 ustawieniami temperatury

2 strefy, każda z 9 ustawieniami temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 12 godz.

Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.

Automatyczne wyłączanie po około 12 godz.

Możliwość ustawienia automatycznego wyłączania na 1–12 godz.

Możliwość ustawienia automatycznego wyłączania na 1–12 godz.

Automatyczne przełączanie po 3 godz. z po-

Automatyczne przełączanie po 3 godz. z po-

Automatyczne przełączanie po 3 godz. z po-

Automatyczne przełączanie po 3 godz. z po-

ziomu 4/3 na poziom 2

ziomu 4/3 na poziom 2

ziomu 7/8/9 na poziom 6

ziomu 7/8/9 na poziom 6

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlany wyświetlacz temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlany wyświetlacz LCD

Podświetlany wyświetlacz LCD

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiane wyłączniki

Odczepiane wyłączniki

Odczepiany wyłącznik

Strona zewnętrzna: miękki polar, spód: polar

Strona zewnętrzna: bawełna; strona spodnia: polar

Strona zewnętrzna: miękki polar, spód: polar

Strona zewnętrzna: plusz teddy, spód: polar

Strona zewnętrzna: bawełna; strona spodnia: polar

Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm

Wymiary uniwersalne: 200 x 90 cm / 200 x 100 cm

Wymiary ok. 150 (dł.) x 160 (szer.) cm

Wymiary ok. 150 (dł.) x 160 (szer.) cm

Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

60 W

60 W

2 x 60 W

2 x 60 W

60 W

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125360023

Nr EAN: 4211125362010

Nr EAN: 4211125318055

Nr EAN: 4211125319120

Nr EAN: 4211125370008

Nr art.: 360.02

Nr art.: 362.01

Nr art.: 318.05

Nr art.: 319.12

Nr art.: 370.00
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Miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające – nakładki elektryczne na łóżko
UB 100 Cosy

UB 190 CosyNight

Więcej informacji o aplikacji CosyNight

Buty rozgrzewające – miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające
FW 20 Cosy

FWM 45

FWM 50

But rozgrzewający
• Nadaje się także do dużych stóp (do
rozmiaru buta 47)
• Wyjątkowa miękkość

But rozgrzewający z funkcją masażu
• Nadaje się także do dużych stóp (do
rozmiaru buta 47)
• Masaż i ogrzewanie stosowane osobno

But rozgrzewający z funkcją masażu Shiatsu
• Nadaje się także do dużych stóp (do
rozmiaru buta 47)
• Masaż i ogrzewanie stosowane osobno

Inteligentne sterowanie
ciepłem spoza domu
Nakładkę elektryczną na łóżko UB 190
CosyNight można wygodnie rozgrzać za
pomocą aplikacji z sofy lub zdalnie. Poziom
grzania i strefę grzejną można łatwo wybrać
za pomocą aplikacji. W domu czeka już na
Ciebie ciepłe, przytulne łóżko.
Naciągana nakładka elektryczna na łóżko
• Innowacyjny włącznik LCD dla oddzielnie
regulowanych stref ogrzewania (ciało +
stopy)
• Możliwość wyboru czasu wyłączenia
• Automatyczne wyłączanie
• ECO Control: wskaźnik zużycia prądu w kWh
• Wyjątkowo miękka powierzchnia (polar)

Komfortowa nakładka elektryczna na łóżko
• Nakładka elektryczna na łóżko sterowana
przez aplikację (WIFI)
• Sterowanie w domu i zdalne
• Sterowanie głosem przez Amazon Alexa
• Indywidualne programy ogrzewania na
poszczególne dni tygodnia
• Niezależne ustawianie stref ogrzewania
(ciało + stopy)
• Strona zewnętrzna z bawełny

Dodatek: W aplikacji możesz zapisać swój
indywidualny program ogrzewania na każdy
dzień, który będzie uruchamiany zupełnie
automatycznie.

Bardzo miękka powierzchnia

Bardzo miękka powierzchnia

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

2 strefy, każda z 9 ustawieniami temperatury

2 strefy, każda z 9 ustawieniami temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Możliwość ustawienia automatycznego wyłączania na 1–12 godz.

Możliwość wyboru funkcji automatycznego wyłączania

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Automatyczne przełączanie po 3 godz. z po-

Redukcja temperatury w programie ogrzewania

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

ziomu 7/8/9 na poziom 6

Bardzo miękka powierzchnia

Z oddychającego materiału
Uruchamianie nagrzewania w aplikacji spoza
domu

Szybkie nagrzewanie

2 poziomy masażu

1 poziom masażu

3 ustawienia temperatury

2 ustawienia temperatury

1 ustawienie temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlany wyświetlacz LCD

Podświetlany wyświetlacz LCD

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Strona zewnętrzna: polar, podszewka na stopy: plusz teddy

Wewnętrzna wyściółka: plusz teddy

Strona zewnętrzna / podszewka na stopy z polaru

Strona zewnętrzna: polar, strona spodnia: polar

Strona zewnętrzna: bawełna; strona spodnia: polar

Wymiary około 32 (dł.) x 26 (szer.) x 26 (wys.) cm

Wymiary około 32 (dł.) x 26 (szer.) x 26 (wys.) cm

Wymiary około 32 (dł.) x 31 (szer.) x 17 (wys.) cm

Wymiary uniwersalne: 200 x 90 cm / 200 x 100 cm

Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm

Możliwość wyjmowania pluszowej podszewki na

Pluszowa, wyjmowana podszewka na stopy,

Możliwość wyjmowania pluszowej podszewki na

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

stopy i prania w pralce w temperaturze 30°C

możliwość prania ręcznego

stopy i prania w pralce w temperaturze 30°C

60 W

55 W

100 W

16 W

20 W

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Konfiguracja za pomocą Bluetooth®

Nadaje się do rozmiaru buta do 47

Nadaje się do rozmiaru buta do 47

Nadaje się do rozmiaru buta do 47

Sterowanie zdalne poprzez WIFI
Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną aplikacją „beurer CosyNight”.
Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0
i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0
5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125375003

Nr EAN: 4211125370015

Nr EAN: 4211125531065

Nr EAN: 4211125533014

Nr EAN: 4211125534004

Nr art.: 375.00

Nr art.: 370.01

Nr art.: 531.06

Nr art.: 533.01

Nr art.: 534.00
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Miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające – koce rozgrzewające

Koce rozgrzewające – peleryna rozgrzewająca – miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

HD 75 Cosy Taupe

HD 75 Cosy White

HD 75 Nordic Taupe

HD 150 XXL Cosy Taupe

HD 150 XXL Nordic Taupe

CC 50 Cosy

Koc rozgrzewający
• Niezwykle miękki

Koc rozgrzewający
• Niezwykle miękki

Koc rozgrzewający
• Luksusowy materiał wierzchni
• Milutki i cudownie przytulny

Koc rozgrzewający
• Niezwykle miękki

Koc rozgrzewający
• Luksusowy materiał wierzchni
• Milutki i cudownie przytulny

Peleryna rozgrzewająca
• Niezwykle miękka
• Idealna na chłodne wieczory
• Może służyć również jako koc rozgrzewający
• Praktyczne zapięcie na zatrzask

Bardzo miękka powierzchnia

Bardzo miękka powierzchnia

Luksusowa miękka powierzchnia

Bardzo miękka powierzchnia

Bardzo miękka powierzchnia

Bardzo miękka powierzchnia

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Z oddychającego materiału

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

Przyjemny i miły w dotyku materiał

6 ustawień temperatury

6 ustawień temperatury

6 ustawień temperatury

6 ustawień temperatury

6 ustawień temperatury

6 ustawień temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.

Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.

Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.

Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.

Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.

Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.

Podświetlany wyświetlacz funkcji

Podświetlany wyświetlacz funkcji

Podświetlany wyświetlacz funkcji

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Podświetlany wyświetlacz funkcji

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Odczepiany wyłącznik

Polar

Polar

Polar

Polar

Polar

Polar

Wymiary ok. 180 (dł.) x 130 (szer.) cm

Wymiary ok. 180 (dł.) x 130 (szer.) cm

Wymiary ok. 180 (dł.) x 130 (szer.) cm

Wymiary ok. 200 (dł.) x 150 (szer.) cm

Wymiary ok. 200 (dł.) x 150 (szer.) cm

Wymiary ok. 145 (szer.) x 100 (wys.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

100 W

100 W

100 W

150 W

150 W

100 W

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125424008

Nr EAN: 4211125424169

Nr EAN: 4211125421038

Nr EAN: 4211125431037

Nr EAN: 4211125431051

Nr EAN: 4211125420048

Nr art.: 424.00

Nr art.: 424.16

Nr art.: 421.03

Nr art.: 431.03

Nr art.: 431.05

Nr art.: 420.04
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Masa ciała

Masa ciała i pomiary
diagnostyczne

Codzienna kontrola
masy ciała należy
do moich codziennych czynności.

Dla wszystkich, którzy stawiają na innowacje w łazience.
Osiąganie równowagi osobistej lub pożądanej masy ciała – dzięki wadze diagnostycznej klasy premium BF 980
jesteś o krok bliżej celu. Z bezpłatną aplikacją „beurer HealthManager Pro” wartości są wygodnie i długoterminowo dokumentowane za pomocą smartfona.

Bezprzewodowy transfer danych przez WIFI i Bluetooth® z wagi na smartfona lub tablet.
Nowoczesny wyświetlacz DotMatrix oprócz masy ciała prezentuje również wiele innych parametrów
zdrowotnych. Innowacyjna funkcja: wyświetlacz XXL Magic jest widoczny tylko podczas pomiaru.

Wyświetlanie
najważniejszych danych
pomiarowych wraz
z częstotliwością bicia
serca

Dalsze informacje, np.
wiek metaboliczny i więcej
dostępnych w aplikacji
NOWOŚĆ

03/2022

Waga diagnostyczna BF 980 WIFI
· Nowoczesna waga diagnostyczna z doskonałą łącznością
· Bluetooth® do łatwej konfiguracji, następnie automatyczna synchronizacja za pomocą WIFI
· Zintegrowany akumulator dla łatwego ładowania
· Uszlachetnienie powierzchni warstwą ITO1)
28

1)

ITO: tlenek indu i cyny
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Asortyment produktów: wagi

Asortyment produktów: wagi

Wagi Connect
Connect Classic

Connect Premium

Pro Connect

NOWOŚĆ

BF 600 Pure
Black
Nr art.: 748.03

BF 600 Pure
White
Nr art.: 749.03

BF 405
SignatureLine
Nr art.: 760.06

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

BF 720
Nr art.: 749.38

BF 915
SignatureLine
Nr art.: 760.07

05/2022

BF 950 Black
Nr art.: 749.12

BF 950 White
Nr art.: 749.11

BF 980 WIFI
Nr art.: 760.09

BF 105 Body
Complete
Nr art.: 748.12

BF 1000
Super Precision
Nr art.: 748.60

BF 410 Black
SignatureLine
Nr art.: 735.72

BF 410 White
SignatureLine
Nr art.: 735.73

BG 40
Nr art.: 761.06

BG 51 XXL
Nr art.: 760.20

GS 410 White
SignatureLine
Nr art.: 735.77

PS 240 Soft Grip
Nr art.: 754.15

GS 39
Nr art.: 744.00

Wagi diagnostyczne
Classic

BF 180
Nr art.: 749.09

Comfort

BG 13
Nr art.: 760.30

BF 195
Nr art.: 748.16

Premium

BF 220
Nr art.: 748.13

BF 400 Black
SignatureLine
Nr art.: 735.74

BF 400 White
SignatureLine
Nr art.: 735.75

BG 21
Nr art.: 764.30

Wagi łazienkowe
Design
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

GS 10
Nr art.: 756.30

GS 10 Black
Nr art.: 756.21

GS 203 Wood
Nr art.: 756.32

GS 203 Slate
Nr art.: 756.36

GS 215 Relax
Nr art.: 757.36

GS 215 Rome
Nr art.: 756.53

GS 215 San Francisco
Nr art.: 756.54

GS 235
Nr art.: 757.32

GS 300 Black
Nr art.: 756.08

GS 340 XXL
Nr art.: 756.03

GS 400 Black
SignatureLine
Nr art.: 735.78

GS 400 White
SignatureLine
Nr art.: 735.79

GS 405
SignatureLine
Nr art.: 735.82

Special

GS 225
Nr art.: 757.33

GS 410 Black
SignatureLine
Nr art.: 735.76

Wagi bagażowe
Classic

Comfort

Classic
NOWOŚĆ

02/2022

MS 01
Nr art.: 710.05
30

GS 14
Nr art.: 755.40

PS 160
Nr art.: 725.30

PS 25
Nr art.: 741.10

MS 40
Nr art.: 710.02

LS 06
Nr art.: 732.12

LS 10
Nr art.: 732.10

LS 20 eco
Nr art.: 732.13
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Masa ciała – wagi Connect

Wagi Connect – masa ciała
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

BF 600 Pure Bluetooth

BF 405 SignatureLine Bluetooth

BF 720 Bluetooth

BF 915 SignatureLine Bluetooth

BF 950 Bluetooth®

Connect Classic

Connect Premium

Connect Premium

Connect Premium

Connect Premium

Waga diagnostyczna
• Automatyczne przesyłanie danych w zasięgu Bluetooth® po uruchomieniu aplikacji
• Dostępna w kolorze czarnym i białym

Waga diagnostyczna
• Podświetlany wyświetlacz XL, czytelny
• Bardzo duża powierzchnia ważenia ze szkła
bezpiecznego o grubości 8 mm
• Bardzo duża nośność – do 200 kg

Waga diagnostyczna
• Automatyczne przesyłanie danych w zasięgu Bluetooth® po uruchomieniu aplikacji
• Z 3 przyciskami dotykowymi: umożliwiają
obsługę poza aplikacją

Waga diagnostyczna
• Podświetlany wyświetlacz XXL, czytelny
• Bardzo duża powierzchnia ważenia ze szkła
bezpiecznego o grubości 8 mm z powłoką ITO1)
• Bardzo duża nośność – do 200 kg

Waga diagnostyczna
• Wyświetlacz o wyglądzie matrycy punktowej
• Motywator LED: informacja zwrotna na
kolorowym wyświetlaczu motywująca do
osiągnięcia celu
• Tryb ciąży dla kontrolowanego
przyrostu masy ciała w czasie
ciąży (bez analizy BIA)
• Funkcja doważania (tara)

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Funkcja obliczania współczynnika BMI

8 użytkowników z autom. rozpoznawaniem użytkownika

8 użytkowników z autom. rozpoznawaniem użytkownika

8 użytkowników z autom. rozpoznawaniem użytkownika

8 użytkowników z autom. rozpoznawaniem użytkownika

8 użytkowników z autom. rozpoznawaniem użytkownika

Podświetlany na biało wyświetlacz

Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XL

Czarny wyświetlacz LCD z białym podświetle-

Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XXL

2-wierszowy wyświetlacz z białym podświetle-

Podświetlany wyświetlacz, czytelny

niem wskazujący inicjały użytkownika

Podświetlany wyświetlacz, czytelny

niem cyfr wskazujący inicjały użytkownika

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Elektrody ze stali nierdzewnej

Elektrody ze stali nierdzewnej

Wąskie elektrody ze szczotkowanej stali szla-

Uszlachetnienie powierzchni warstwą ITO1)

Uszlachetnienie powierzchni warstwą ITO1)

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 200 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 200 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Rozmiar: 30 x 30 x 2,1 cm, wyświetlacz: 74 x 35 mm

Rozmiar: 31 x 31 x 2,8 cm, wyświetlacz: 52 x 119 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 2,5 cm, wyświetlacz: 79 x 52 mm

Rozmiar: 35 x 30 x 2,8 cm, wyświetlacz: 69 x 149 mm

Rozmiar: 32 x 32 x 2,4 cm, wyświetlacz: 66 x 60 mm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 31 x 31 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 35 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 32 x 32 cm

Wielkość cyfry: 26 mm

Wielkość cyfry: 35 mm

Wielkość cyfry: 23 mm (masa)

Wielkość cyfry: 45 mm

Wielkość cyfry: 23 mm (masa)

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”.

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”.

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”.

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”.

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”.

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth od wersji 4.0

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth od wersji 4.0

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth od wersji 4.0

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth od wersji 4.0

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

®

®

®

®

chetnej

®

®

Nowoczesna budowa warstwowa

®

®

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: czarny: 4211125748036

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Nr EAN: black: 4211125749125

Nr art.: czarny: 748.03

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr art.: black: 749.12

Nr EAN: biały: 4211125749033

Nr EAN: 4211125760069

Nr EAN: 4211125749385

Nr EAN: 4211125760076

Nr EAN: white: 4211125749118

Nr art.: biały: 749.03

Nr art.: 760.06

Nr art.: 749.38

Nr art.: 760.07

Nr art.: white: 749.11
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1)

ITO: tlenek indu i cyny
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Masa ciała – wagi Connect

Wagi Connect – masa ciała

NOWOŚĆ

05/2022

BF 980 WIFI / Bluetooth

Więcej informacji o produkcie BF 980

®

BF 105 Body Complete Bluetooth®

Najlepszy pod względem
optyki i innowacyjności.

Connect Premium
Waga diagnostyczna
• Automatyczna synchronizacja: Dane ważenia są przesyłane automatycznie przez WIFI
• Z pomiarem rytmu serca
• Zintegrowany akumulator umożliwia łatwe
ładowanie

Z BF 980 WIFI / Bluetooth® do Twojej
łazienki wkracza innowacja. Wyniki pomiarów
są przesyłane przez WIFI podczas każdego
ważenia – umożliwia to pomiar w dowolnej
chwili i w każdym miejscu, bez smartfona.
Dane są automatycznie synchronizowane,
dzięki czemu aplikacja zawsze jest aktualna.
Wartości zdrowotne są zawsze dostępne
w przejrzystej i graficznej formie. Aplikacja
„beurer HealthManager Pro” jest dostępna
bezpłatnie w pakiecie produktów.
WIFI + Bluetooth® – idealne połączenie.
• Aby zapewnić najprostszą integrację
urządzenia, należy użyć low energy
technology Bluetooth®.
• Automatyczne przesyłanie do chmury.
Korzystaj z wagi z pustymi rękami – dane
są przesyłane do smartfona przez chmurę,
nawet jeśli nie masz go pod ręką, a aplikacja nie jest właśnie otwarta.
• Transmisja Bluetooth® we wszystkich
przypadkach, gdy WIFI nie jest dostępne.

BF 1000
Super Precision
Bluetooth®

Niezrównane połączenie: Niemiecka Federacja
Tenisowa, Angelique Kerber i Beurer.
W naszej gamie produktów każdy znajdzie coś dla siebie:
profesjonalista, młodzież czy sportowcy rekreacyjni. Jako
jedna z najlepszych na świecie tenisistek, zwyciężczyni
Wielkiego Szlema w Australii i US Open oraz Wimbledonu
i ikona niemieckiego sportu tenisowego, zawodowa
sportsmenka Angelique Kerber wspiera współpracę
z Niemiecką Federacją Tenisa (DTB).

Pro Connect

Pro Connect

Waga diagnostyczna
• Szczegółowa analiza całego ciała dzięki połączeniu
z aplikacją
• Oddzielny pomiar górnej i dolnej części ciała
za pomocą 8 elektrod
• Zdejmowany wyświetlacz bezprzewodowy
z niebieskim podświetleniem

Waga diagnostyczna
• Szczegółowa analiza całego ciała dzięki połączeniu
z aplikacją
• Pomiar krzyżowy za pomocą 8 elektrod do
precyzyjnej kontroli różnych stref ciała
• Jak u profesjonalisty: podwyższony wyświetlacz na aluminiowym stojaku z niebieskim
podświetleniem

OFFIZIELLER
PARTNER

Waga diagnostyczna BF 1000 Super Precision przekonuje
również Angelique Kerber, zapewniając najwyższą precyzję
w analizie całego ciała. Idealny towarzysz w fazach
treningowych i turniejowych.

&

Więcej informacji o produkcie BF 105 / BF 1000
62.4 kg

Na wadze: masa ciała, BMI, tkanka tłuszczowa,

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, wody

tkanka mięśniowa, tętno / inne wartości, takie

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

jak woda w organizmie itp. za pomocą aplikacji

Oddzielny pomiar górnej i dolnej części ciała

Zawartość tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej wg segmentu

8 użytkowników z autom. rozpoznawaniem użytkownika

Zdejmowany wyświetlacz XXL: 120 x 46 mm

Podświetlany wyświetlacz XXL: 112 x 65 mm

Najnowocześniejsza imitacja matrycy punktowej

Nowoczesny wyświetlacz z matrycą punktową

Nowoczesny wyświetlacz z matrycą punktową

Intuicyjny interfejs użytkownika w języku: D, GB, F, ES, I

Intuicyjny interfejs użytkownika w języku: D, GB, F, ES, I

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Duże elektrody ze

Uszlachetnienie powierzchni wagi warstwą ITO1)

Uszlachetnienie powierzchni warstwą ITO

szczotkowanej stali nierdzewnej

Elektrody ze stali nierdzewnej szczotkowanej (część ręczna)

Transmisja WIFI, konfiguracja Bluetooth®

Przesyłanie danych poprzez USB i technologię Bluetooth®

Powierzchnia ważenia: 10-milimetrowe szkło bezpieczne

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10 + tryb gościa

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10 + tryb gościa

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: Button-On

Sposób włączania: Button On i Quick Start

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 200 kg / dokładność: 50 g / 0,1% / 1 kcal

Rozmiar: 35 x 30 x 2,6 cm, wyświetlacz: 150 x 75 mm

Rozmiar: 33 x 33 x 4 cm, wyświetlacz: 122 x 48 mm

Rozmiar: 38 x 39 x 100 cm, wyświetlacz: 122 x 65 mm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 35 x 30 cm

Powierzchnia ważenia: 33 x 30 cm

Powierzchnia ważenia: 38 x 39 cm

Wielkość cyfry: 48 mm

Wielkość cyfry: 22 mm

Wielkość cyfry: 18 mm

W zestawie 6 baterie 1,5 V AA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”. Kom-

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager

patybilność z systemem iOS od wersji 12.0 i Android™

Pro”. Kompatybilność z systemem iOS

od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0. Bezpłatna

od wersji 12.0 i Android™ od wersji 8.0,

aplikacja internetowa z funkcją wgrywania przez USB2).

z Bluetooth® od wersji 4.0

1)

Akumulator litowo-jonowy, z kablem USB-C
Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager
Pro”. Kompatybilność z systemem iOS
od wersji 12.0 i Android™ od wersji 8.0,
z Bluetooth® od wersji 4.0

Szybko i łatwo:
1. Bluetooth® do pierwszej
konfiguracji

2. WIFI do automatycznego
przesyłania danych

BF 100/105 ProfiSet (rys. powyżej) Nr art.: 748.11

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125760090

Nr EAN: 4211125748128

Nr EAN: 4211125748609

Nr art.: 760.09

Nr art.: 748.12

Nr art.: 748.60

1)

ITO: tlenek indu i cyny

Wagi diagnostyczne BF 1000 Super Precision i BF 105 Body Complete dają Ci wszystko,
czego chcesz, a nawet więcej. Dzięki 8 elektrodom na ręce i stopy oraz specjalnemu pomiarowi krzyżowemu w modelu BF 1000 obok pomiaru masy ciała prezentowane są także ilości
tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej i zapotrzebowanie na
kalorie, a to wszystko na niezwykle przejrzystym wyświetlaczu z matrycą punktową. W BF 1000
Super Precision zawartość tkanki tłuszczowej i masę mięśniową można również prezentować
w segmentach, tj. wartości te mogą być identyfikowane dla poszczególnych części ciała (np.
lewe ramię, prawa stopa, tułów itp.).
Nigdy dotąd nie było dostępnych tak wielu dokładnych informacji na temat organizmu.
Połączenie z aplikacją umożliwia długoterminową obserwację.
Wyświetlanie na BF 1000 Super Precision zawartości tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha
dostarcza szczególnie ważnych informacji zwrotnych, ponieważ w wizualnie zdrowym ciele
więcej komórek tłuszczowych może gromadzić się w środku ciała (= tłuszcz brzuszny / tłuszcz
organiczny). W dłuższej perspektywie może to zwiększyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych
chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca i złogi naczyniowe.

Masa
ciała

Tłuszcz

Woda
Tkanka
w organizmie mięśniowa

Masa
kostna

BMI
BMI
IMC

BMR/AMR Smar trzewny
(kcal)
(w BF 1000)
AMR
BMR

4 elektrody

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

34

Więcej nie można.

2)

Kompatybilność z systemem Windows od wersji 8.1, USB od wersji 2.0 (typ A)

4 elektrody
BF 1000 Super Precision: szczegółowa analiza całego
organizmu dzięki połączeniu z aplikacją
35

Masa ciała – wagi diagnostyczne

Wagi diagnostyczne – masa ciała

BF 180

BG 13

BF 195

BF 220

BF 400 SignatureLine

Classic

Classic

Comfort

Comfort

Comfort

Waga diagnostyczna
• Duży wyświetlacz z niebieskim
podświetleniem

Waga diagnostyczna
• Bardzo duży wyświetlacz

Waga diagnostyczna
• Ładny, okrągły, podświetlany na niebiesko
wyświetlacz
• Nowoczesne obramowanie

Waga diagnostyczna
• 8-milimetrowa szklana powierzchnia
ważenia w rozmiarze XL
• Bardzo duży wyświetlacz podświetlany na
niebiesko

Waga diagnostyczna

• Podświetlany wyświetlacz XL, czytelny
• Duża powierzchnia ważenia ze szkła
bezpiecznego

• Bardzo duża nośność – do 200 kg

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody

Pomiar masy, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

mięśniowej, masy kostnej i zapotrzebowania na kalorie BMR

w organizmie, tkanki mięśniowej

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR

w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Funkcja obliczania współczynnika BMI
Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XL

Subtelny wzór paskowy
Podświetlany na niebiesko wyświetlacz

Wyświetlacz XL

Podświetlany na niebiesko wyświetlacz

Podświetlany na niebiesko wyświetlacz

Podświetlany wyświetlacz dla optymalnej czytelności
Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Wyjątkowo duża nośność
Elektrody ze stali nierdzewnej

Elektrody ze stali nierdzewnej

Elektrody ze stali nierdzewnej

Elektrody ze stali nierdzewnej

Elektrody ze stali nierdzewnej
Z interpretacją wyników pomiarów

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 150 kg / dokładność: 100 g / 0,1%

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g / 0,1%

Nośność: 200 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Rozmiar: 30 x 30 x 1,9 cm, wyświetlacz: 80 x 47 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 1,8 cm, wyświetlacz: 81 x 46 mm

Rozmiar: 31 x 31 x 2,3 cm, wyświetlacz: 66 x 66 mm

Rozmiar: 32 x 32 x 2,4 cm, wyświetlacz: 100 x 49 mm

Rozmiar: 31 x 31 x 2,8 cm, wyświetlacz: 52 x 119 mm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 32 x 32 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 31 x 31 cm

Wielkość cyfry: 34 mm

Wielkość cyfry: 38 mm

Wielkość cyfry: 28 mm

Wielkość cyfry: 40 mm

Wielkość cyfry: 35 mm

W zestawie 2 baterie 3 V CR2032

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

W zestawie 2 baterie 3 V CR2032

W zestawie 2 baterie 3 V CR2032

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Nr EAN: czarny: 4211125735746

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr art.: czarny: 735.74

Nr EAN: 4211125749095

Nr EAN: 4211125760304

Nr EAN: 4211125748166

Nr EAN: 4211125748135

Nr EAN: biały: 4211125735753

Nr art.: 749.09

Nr art.: 760.30

Nr art.: 748.16

Nr art.: 748.13

Nr art.: biały: 735.75
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Masa ciała – wagi diagnostyczne

Wagi diagnostyczne / wagi łazienkowe – masa ciała

BG 21

BF 410 SignatureLine

BG 40

BG 51 XXL

GS 10

GS 10 Black

Premium

Premium

Premium

Premium

Design

Design

Waga diagnostyczna
• Duży, 2-wierszowy wyświetlacz
• Wielofunkcyjny wyświetlacz: wszystko pod
kontrolą

Waga diagnostyczna
• Podświetlany wyświetlacz XXL, czytelny
• Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego
• Bardzo duża nośność – do 200 kg

Waga diagnostyczna
• Eleganckie obramowanie wagi
• Nowoczesny, czarny, 2-wierszowy wyświetlacz

Waga diagnostyczna
• 8-milimetrowa szklana powierzchnia ważenia
w rozmiarze XXL
• Nośność: 200 kg – odpowiednia także dla
osób otyłych
• Wielofunkcyjny wyświetlacz: przegląd
wszystkich wartości

Waga szklana
• Czarujący, brokatowy motyw

Waga szklana
• Łatwe przechowywanie: wyjątkowo płaska,
o wysokości zaledwie 19 mm

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

Pomiar masy, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki

Czytelny wyświetlacz LCD

Czytelny wyświetlacz LCD

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR
Płaski kształt: tylko 1,9 cm

Płaski kształt: tylko 1,9 cm

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Wielofunkcyjny wyświetlacz

Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XXL

Funkcja obliczania współczynnika BMI
Kwadratowy czarny wyświetlacz

Podświetlany wyświetlacz dla optymalnej czytelności
Interpretacja wyników pomiaru tkanki tłuszczowej

Wielofunkcyjny wyświetlacz
Interpretacja wyników pomiaru tkanki tłuszczowej

Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Wyjątkowo duża nośność

Interpretacja pomiaru tkanki tłuszczowej

Nowoczesne przyciski dotykowe

z dokładnym podziałem
Zamknięty spód
Z interpretacją wyników pomiarów
Elektrody ze stali nierdzewnej

Elektrody ze stali nierdzewnej

Elektrody ze stali nierdzewnej

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

5 poziomów aktywności

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Sposób włączania: Tap On

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: Vibration On

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 200 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 150 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 200 kg / dokładność: 100 g / 0,1% / 1 kcal

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g

Rozmiar: 30 x 31,5 x 2,5 cm, wyświetlacz: 126 x 49 mm

Rozmiar: 35 x 30 x 2,8 cm, wyświetlacz: 69 x 149 mm

Rozmiar: 33 x 32 x 2,3 cm, wyświetlacz: 63 x 62 mm

Rozmiar: 39 x 30 x 2,5 cm, wyświetlacz: 236 x 42 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 1,9 cm, wyświetlacz: 73 x 30 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 1,9 cm, wyświetlacz: 73 x 30 mm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 35 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 29 x 28 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 39 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Wielkość cyfry: 25 mm (masa ciała)

Wielkość cyfry: 45 mm

Wielkość cyfr 22 mm (masa ciała)

Wielkość cyfry: 28 mm (masa ciała)

Wielkość cyfry: 26 mm

Wielkość cyfry: 26 mm

W zestawie 2 baterie 3 V CR2032

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 5-letnia gwarancja

Nr EAN: czarny: 4211125735722

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr art.: czarny: 735.72

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125764302

Nr EAN: biały: 4211125735739

Nr EAN: 4211125761066

Nr EAN: 4211125760205

Nr EAN: 4211125756307

Nr EAN: 4211125756215

Nr art.: 764.30

Nr art.: biały: 735.73

Nr art.: 761.06

Nr art.: 760.20

Nr art.: 756.30

Nr art.: 756.21
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Wagi łazienkowe – masa ciała
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

GS 203 Wood

GS 203 Slate

GS 215 Relax

GS 215 Rome

GS 215 San Francisco

Design

Design

Design

Design

Design

Waga szklana
• Stylowy akcent w łazience
• Z wyświetlaczem podświetlanym na biało
• Fotonadruk – drewno

Waga szklana
• Stylowy akcent w łazience
• Z wyświetlaczem podświetlanym na biało
• Fotonadruk – łupek

Waga szklana
• Magiczne piękno: błoga atmosfera w Twoim
domu
• Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który
pojawia się tylko podczas pomiaru

Waga szklana
• Magiczne piękno: błoga atmosfera w Twoim
domu
• Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który
pojawia się tylko podczas pomiaru

Waga szklana
• Magiczne piękno: błoga atmosfera w Twoim
domu
• Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który
pojawia się tylko podczas pomiaru

Podświetlany na biało wyświetlacz XL

Podświetlany na biało wyświetlacz XL

Biały, czytelny wyświetlacz Magic

Czerwony, czytelny wyświetlacz Magic

Czerwony, czytelny wyświetlacz Magic

Płaski kształt: tylko 1,9 cm

Płaski kształt: tylko 1,9 cm
Nowoczesny wyświetlacz z matrycą punktową

Nowoczesny wyświetlacz z matrycą punktową

Nowoczesny wyświetlacz z matrycą punktową

Nowoczesny fotonadruk

Nowoczesny fotonadruk

Fotonadruk w pięknych kolorach

Fotonadruk w pięknych kolorach

Fotonadruk w pięknych kolorach

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Nośność: 150 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 150 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g

Rozmiar: 30 x 30 x 1,9 cm, wyświetlacz: 83 x 45 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 1,9 cm, wyświetlacz: 83 x 45 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 2,1 cm, wyświetlacz: 73 x 27 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 2,1 cm, wyświetlacz: 73 x 27 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 2,1 cm, wyświetlacz: 73 x 27 mm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Wielkość cyfry: 40 mm

Wielkość cyfry: 40 mm

Wielkość cyfry: 27 mm

Wielkość cyfry: 27 mm

Wielkość cyfry: 27 mm

W zestawie 2 baterie 3 V CR2032

W zestawie 2 baterie 3 V CR2032

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: Pudełko ekspozycyjne: 4 Karton transportowy: 4

Liczba sztuk w opakowaniu: Pudełko ekspozycyjne: 4 Karton transportowy: 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125756321

Nr EAN: 4211125756369

Nr EAN: 4211125757366

Nr EAN: 4211125756536

Nr EAN: 42111257576543

Nr art.: 756.32

Nr art.: 756.36

Nr art.: 757.36

Nr art.: 756.53

Nr art.: 756.54
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Wagi łazienkowe – masa ciała

GS 225

GS 235

GS 300 Black

GS 340 XXL

GS 400 SignatureLine

GS 405 SignatureLine

Special

Special

Special

Special

Special

Special

Waga szklana
• Magic LED: Niewidoczny wyświetlacz, który
pojawia się tylko podczas pomiaru
• Czysta i wyraźna forma – pasuje do każdej
łazienki

Waga szklana
• Komfortowa pozycja podczas pomiaru dzięki
antypoślizgowej powierzchni ważenia
• Elegancka, matowa powierzchnia o strukturze
płytek
• Magic LED: Niewidoczny wyświetlacz, który
pojawia się tylko podczas pomiaru

Waga szklana
• Ponadczasowy design
• Antypoślizgowa powierzchnia ważenia ze
szkła bezpiecznego

Waga szklana
• Podświetlany wyświetlacz XXL, czytelny
• Powierzchnia ważenia w dużym formacie
poprzecznym z bardzo mocnego szkła bezpiecznego 8 mm w intensywnym białym
kolorze
• Bardzo duża nośność – do 200 kg
• Z praktyczną funkcją doważania (tara) –
idealna do ważenia dzieci,
zwierząt, bagażu itp.

Waga szklana
• Podświetlany wyświetlacz XL, czytelny
• Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego
• Bardzo duża nośność – do 200 kg

Waga ze stali nierdzewnej
• Podświetlany wyświetlacz XXL, czytelny
• Bardzo duża powierzchnia ważenia ze stali
szlachetnej wysokiej klasy
• Powłoka antyodciskowa: ułatwia czyszczenie
powierzchni
• Bardzo duża nośność – do 200 kg

Biały, czytelny wyświetlacz Magic

Biały, czytelny wyświetlacz Magic

Czytelny wyświetlacz

Podświetlany na biało wyświetlacz XXL

Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XL

Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XXL

Antypoślizgowa powierzchnia

Antypoślizgowa powierzchnia silikonowa

Podświetlany wyświetlacz dla optymalnej czytelności

Podświetlany wyświetlacz dla optymalnej czytelności

Bardzo duża powierzchnia ważenia z białego szkła o grubości 8 mm

Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm

Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm

Wyjątkowo duża nośność

Wyjątkowo duża nośność

Wyjątkowo duża nośność

Komfortowa pozycja podczas pomiaru
Nowoczesny wyświetlacz z matrycą punktową

Nowoczesny wyświetlacz z matrycą punktową

Bardzo płaski kształt: tylko 1,8 cm

Struktura płytek

Funkcja tarowania do ważenia dzieci, zwierząt itp.
Zamknięty spód

Zamknięty spód
Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia
Nośność: 200 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 200 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 200 kg / dokładność: 100 g

Rozmiar: 30 x 30 x 2,4 cm, wyświetlacz: 73 x 27 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 2,1 cm, wyświetlacz: 73 x 27 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 1,8 cm, wyświetlacz: 80 x 33 mm

Rozmiar: 35 x 30 x 2,6 cm, wyświetlacz: 94 x 80 mm

Rozmiar: 31 x 31 x 2,8 cm, wyświetlacz: 44 x 119 mm

Rozmiar: 35 x 30 x 2,8 cm, wyświetlacz: 55 x 149 mm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 35 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 31 x 31 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 35 x 30 cm

Wielkość cyfry: 27 mm

Wielkość cyfry: 27 mm

Wielkość cyfry: 30 mm

Wielkość cyfry: 66 mm

Wielkość cyfry: 39 mm

Wielkość cyfry: 49 mm

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Nr EAN: czarny: 4211125735784

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr art.: czarny: 735.78

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125757335

Nr EAN: 4211125757328

Nr EAN: 4211125756086

Nr EAN: 4211125756031

Nr EAN: biały: 4211125735791

Nr EAN: 4211125735821

Nr art.: 757.33

Nr art.: 757.32

Nr art.: 756.08

Nr art.: 756.03

Nr art.: biały: 735.79

Nr art.: 735.82
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Wagi łazienkowe – masa ciała

GS 410 SignatureLine

PS 240 Soft Grip

GS 39

MS 01

GS 14

PS 160

Special

Special

Special

Classic

Classic

Classic

Waga szklana
• Podświetlany wyświetlacz XXL, czytelny
• Bardzo duża powierzchnia ważenia z bezpiecznego szkła
• Bardzo duża nośność – do 200 kg

Waga łazienkowa
• Gumowana powierzchnia ważenia zapewnia
komfortową i bezpieczną pozycję podczas
pomiaru
• Podświetlany czarny wyświetlacz
• Wysoka dokładność: 50 g

Waga szklana z funkcją głosową
• 5 języków: DE, EN, FR, ES, RU
• Regulowana głośność, możliwość wyłączenia komunikatów głosowych
• Ekskluzywny wygląd z efektownym niebieskim podświetleniem

Mechaniczna waga łazienkowa
• Podstawowy model do każdej łazienki
• Czytelny wskaźnik wagi

Waga szklana
• Ponadczasowy, klasyczny model

Waga łazienkowa
• Wyświetlacz XXL
• Wyjątkowy element przyciągający uwagę:
elegancka szklana wkładka

Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XXL

Wyświetlacz z czarnym podświetleniem

Efektowne niebieskie podświetlenie

Analogowy wskaźnik wagi

Czytelny wyświetlacz

Bardzo duży, czytelny wyświetlacz

Powierzchnia ważenia Soft Grip: komfortowa

Duża powierzchnia ważenia

Antypoślizgowa powierzchnia

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego

Powierzchnia ważenia z przyjemnego tworzywa sztucznego

Płaski kształt

Element dekoracyjny: Szklana wkładka

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

pozycja podczas pomiaru, bez poślizgu
Zdobienie: elegancka aplikacja ze stali szlachetnej
Podświetlany wyświetlacz dla optymalnej czytelności
Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm
Wyjątkowo duża nośność
4 bezpośrednie pamięci: łatwy zapis i odczyt
wartości ostatniego pomiaru
Zamknięty spód

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Przełączanie jednostek kg, lb, st (j. angielski)

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Nośność: 200 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 180 kg / dokładność: 50 g

Nośność: 150 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 120 kg / dokładność: 1 kg

Nośność: 150 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g

Rozmiar: 35 x 30 x 2,8 cm, wyświetlacz: 55 x 149 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 2,1 cm, wyświetlacz: 82 x 41 mm

Rozmiar: 35 x 34 x 2,3 cm, wyświetlacz: 92 x 47 mm

Rozmiar: 26,2 x 25,6 x 5,6 cm, wyświetlacz: 73 x 50 mm

Rozmiar: 30 x 30 x 2 cm, wyświetlacz: 73 x 29 mm

Rozmiar: 30,5 x 30,5 x 2,2 cm, wyświetlacz: 75 x 53 mm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 35 x 30 cm

Duża powierzchnia ważenia: 30 x 30 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 28 x 34 cm

Duża powierzchnia ważenia: 30 x 27 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Duża powierzchnia ważenia: 30,5 x 30,5 cm

Wielkość cyfry: 49 mm

Wielkość cyfry: 33 mm

Wielkość cyfry: 33 mm

Wielkość cyfry: 5 mm

Wielkość cyfry: 25 mm

Wielkość cyfry: 47 mm

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

Nie wymaga baterii

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

Nr EAN: czarny: 4211125735760

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Nr art.: czarny: 735.76

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: biały: 4211125735777

Nr EAN: 4211125754150

Nr EAN: 4211125744007

Nr EAN: 4211125710057

Nr EAN: 4211125755409

Nr EAN: 4211125725303

Nr art.: biały: 735.77

Nr art.: 754.15

Nr art.: 744.00

Nr art.: 710.05

Nr art.: 755.40

Nr art.: 725.30

Wskaźnik kg/lb

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

44

45

Masa ciała – wagi łazienkowe

Wagi bagażowe
NOWOŚĆ

02/2022

PS 25

MS 40

LS 06

LS 10

LS 20 eco

Comfort

Comfort

Waga łazienkowa

Mechaniczna waga łazienkowa
• Klasyczny model z widoczną pełną skalą
• Purystyczny matowy czarny

Waga bagażowa
• Idealna dla osób podróżujących samolotem:
zapomnij o dopłatach za nadbagaż
• Wyświetlacz z niebieskim podświetleniem
• Z przydatną miarką

Waga bagażowa
• Idealna dla osób podróżujących samolotem:
zapomnij o dopłatach za nadbagaż
• Dźwięk sygnalizujący automatyczne zatrzymanie
• Z praktyczną latarką

Waga bagażowa
• Przyjazna dla środowiska i energooszczędna: nie wymaga baterii, w celu aktywacji
wystarczy nacisnąć przycisk zasilania1)
• Idealna dla osób podróżujących samolotem:
zapomnij o dopłatach za nadbagaż
• Zawsze gotowa do pracy – nie wymaga
baterii

Wyświetlacz z białym podświetleniem

Analogowy wskaźnik wagi z pełną skalą

Mała i poręczna waga bagażowa

Mała i poręczna waga bagażowa

Waga bagażowa bez baterii – zasilanie Dynamo Power1)

Automatyczna funkcja zatrzymania

Automatyczna funkcja zatrzymania z dźwiękiem

Automatyczna funkcja zatrzymania

Waga z tworzywa sztucznego w kolorze białym

Antypoślizgowa, gumowana powierzchnia

Z pasem mocującym, umożliwiającym wygodne przechowywanie

Z pasem mocującym, umożliwiającym wygodne przechowywanie

Z pasem mocującym, umożliwiającym wygodne przechowywanie

Czytelny wyświetlacz

Czytelny wyświetlacz

Czytelny wyświetlacz

Nadaje się również do ważenia innych przed-

Nadaje się również do ważenia innych przed-

Nadaje się również do ważenia innych przed-

miotów

miotów

miotów

Taśma pomiarowa: 1 m / 3 ft

Latarka

Przełączanie jednostek g, oz, kg, lb

Przełączanie jednostek kg, lb

Przełączanie jednostek kg, lb

Sposób włączania: Button-On

Sposób włączania: Button-On

Sposób włączania: przycisk zasilania (Dynamo Power)

• Ponadczasowa klasyczna waga w rozmiarze
XXL

• Wyświetlacz podświetlany na biało

Rozmiar XXL: 34 x 34,5 cm
Eleganckie, srebrne obramowanie wyświetlacza

Przełączanie jednostek kg, lb, st

Wskaźnik kg

Sposób włączania: technologia Quick Start
Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Nośność: 180 kg / dokładność: 100 g

Nośność: 136 kg / dokładność: 500 g

Nośność: 40 kg / dokładność: 10 g

Nośność: 50 kg / dokładność: 50 g

Nośność: 50 kg / dokładność: 10 g

Rozmiar: 33,5 x 34 x 3,1 cm, wyświetlacz: 95 x 49 mm

Rozmiar: 43 x 28,5 x 8,3 cm, wyświetlacz: Ø 170 mm

Rozmiar: 13,9 x 3,6 x 3,2 cm

Rozmiar: 13,8 x 5,5 x 3,4 cm

Rozmiar: 17,3 x 3,5 x 2,8 cm

Duża powierzchnia ważenia: 34 x 34,5 cm

Duża powierzchnia ważenia: 43 x 28,5 cm

Długość paska: 15,1 cm

Długość paska: 22,5 cm

Długość paska: 15,1 cm

Wielkość cyfry: 39 mm

Wielkość cyfry: 8 mm

Wielkość cyfry: 11 mm

Wielkość cyfry: 9 mm

Wielkość cyfry: 11,5 mm

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Nie wymaga baterii

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

W zestawie 3 baterie LR44

Nie wymaga baterii

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Nr EAN: 4211125741105

Nr EAN: 4211125710026

Nr EAN: 4211125732127

Nr EAN: 4211125732103

Nr EAN: 4211125732134

Nr art.: 741.10

Nr art.: 710.02

Nr art.: 732.12

Nr art.: 732.10

Nr art.: 732.13
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1)

Opatentowana technologia
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Wagi kuchenne

Wagi kuchenne i dieta

Zdrowe i zbilansowane odżywianie może być łatwe.
Wagi kuchenne firmy Beurer pomagają w przygotowywaniu pysznych potraw dla Ciebie oraz Twojej rodziny lub
Twoich znajomych. Minimalistyczna lub fantazyjna, praktyczna, modna bądź poręczna – w naszym asortymencie
każdy znajdzie coś dla siebie. Aby ułatwić orientację, podzieliliśmy nasz bogaty asortyment na cztery kategorie.

Design

KS 19 Breakfast
Nr art.: 704.03

KS 19 Berry
Nr art.: 704.05

KS 19 Black
Nr art.: 704.04

KS 19 Slate
Nr art.: 704.16

KS 19 Fresh
Nr art.: 704.06

KS 19 Lemon
Nr art.: 704.07

KS 19 Sequence
Nr art.: 704.08

Classic

Pomoc w prowadzeniu zdrowego
trybu życia.
Polegamy na małych pomocnikach
kuchennych.

KS 22
Nr art.: 704.10

Każdy posiłek będzie
przyjemnością
– nasza waga
kuchenna jest zawsze
przy Tobie.

KS 28
Nr art.: 708.25

Comfort

KS 25
Nr art.: 704.15

KS 26
Nr art.: 704.29

KS 34 XL Black
Nr art.: 703.11

KS 34 XL
Stainless Steel
Nr art.: 703.12

Premium

KS 36
Nr art.: 704.45
48

KS 51
Nr art.: 706.51

KS 54
Nr art.: 708.40

Manager picia

KS 52
Nr art.: 706.10

KS 59 XXL
Nr art.: 705.30

DS 61
Nr art.: 709.05

DM 20
Nr art.: 703.68
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Wagi kuchenne

Wagi kuchenne

KS 19 Breakfast

KS 19 Berry / Fresh / Lemon

KS 19 Sequence / Black

KS 19 Slate

KS 22

KS 28

Design

Design

Design

Design

Classic

Classic

Waga kuchenna
• Nowoczesna waga kuchenna
• Obsługa przyciskami dotykowymi

Waga kuchenna
• Nowoczesna waga kuchenna
• Obsługa przyciskami dotykowymi

Waga kuchenna

• Nowoczesna waga kuchenna
• Obsługa przyciskami dotykowymi

Waga kuchenna
• Nowoczesna waga kuchenna
• Obsługa przyciskami dotykowymi

Waga kuchenna
• Model warstwowy
• Mała i poręczna
• Powierzchnia ważenia ze stali nierdzewnej

Waga kuchenna
• Okrągła, łatwa w czyszczeniu waga kuchenna
• Płaski kształt: tylko 19 mm wysokości
• Obsługa przyciskami
dotykowymi

1 x stojak ekspozycyjny na jednostkę
sprzedaży

1 x stojak ekspozycyjny na jednostkę
sprzedaży

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Łatwa do czyszczenia szklana powierzchnia

Łatwa do czyszczenia szklana powierzchnia

Łatwa do czyszczenia szklana powierzchnia

Łatwa do czyszczenia szklana powierzchnia

Nośność: 5 kg

Nośność: 5 kg

Nośność: 5 kg

Nośność: 5 kg

Nośność: 3 kg

Nośność: 5 kg

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Przełączanie jednostek: g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Przełączanie jednostek: g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Przełączanie jednostek: g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Przełączanie jednostek: g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Przełączanie jednostek: g, oz

Przełączanie jednostek g, kg, lb, oz

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Rozmiar: 14,5 x 20 x 1,7 cm

Rozmiar: 14,5 x 20 x 1,7 cm

Rozmiar: 14,5 x 20 x 1,7 cm

Rozmiar: 14,5 x 20 x 1,7 cm

Rozmiar: 11,5 x 17 x 2,7 cm

Rozmiar: Ø 18,8 x 1,9 cm

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi
Łatwa do czyszczenia szklana powierzchnia

Powierzchnia ważenia: 11 x 11 cm
Rozmiar wyświetlacza: 4,5 x 2,3 cm

Rozmiar wyświetlacza: 4,5 x 2,3 cm

Rozmiar wyświetlacza: 4,5 x 2,3 cm

Rozmiar wyświetlacza: 4,5 x 2,3 cm

Wielkość cyfry: 20 mm

Wielkość cyfry: 20 mm

Wielkość cyfry: 20 mm

Wielkość cyfry: 20 mm

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

Rozmiar wyświetlacza: 4,5 x 1,6 cm

Rozmiar wyświetlacza: 4,4 x 2 cm
Wielkość cyfry: 16 mm

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

W zestawie 2 baterie 3 V CR2032

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: Displaybox: 6 Karton transportowy: 4 x 6
Nr EAN: Berry: 4211125704056

5-letnia gwarancja

Nr art.: Berry: 704.05

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

5-letnia gwarancja

Nr EAN: Fresh: 4211125704063

Nr EAN: Sequence: 4211125704087

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: Displaybox: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Nr art.: Fresh: 704.06

Nr art.: Sequence: 704.08

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 6 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125704032

Nr EAN: Lemon: 4211125704070

Nr EAN: Black: 4211125704049

Nr EAN: 4211125704162

Nr EAN: 4211125704100

Nr EAN: 4211125708252

Nr art.: 704.03

Nr art.: Lemon: 704.07

Nr art.: Black: 704.04

Nr art.: 704.16

Nr art.: 704.10

Nr art.: 708.25
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Wagi kuchenne

Wagi kuchenne

KS 25

KS 26

KS 34 XL Black

KS 34 XL Stainless Steel

KS 51

KS 54

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Waga kuchenna
• Z wyświetlaczem podświetlanym na niebiesko
• Miska o pojemności 1,2 litra

Waga kuchenna
• Nowoczesna waga kuchenna z dużym szklanym talerzem do ważenia
• Z wyświetlaczem podświetlanym na biało

Waga kuchenna

Waga kuchenna
• Waga kuchenna ze stali szlachetnej o zakresie ważenia do 15 kg
• Powłoka antyodciskowa: specjalna powłoka,
łatwa do utrzymania w czystości
• Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który
pojawia się tylko podczas pomiaru

Waga kuchenna
• Powierzchnia ważenia ze szczotkowanej stali
szlachetnej
• Powłoka antyodciskowa: specjalna powłoka,
łatwa do utrzymania w czystości
• Bardzo płaski kształt: tylko 15 mm
• Wyświetlacz z czarnym podświetleniem

Waga kuchenna
• Duża miska ze szczotkowanej stali szlachetnej
• Z funkcją minutnika
• Zintegrowany termometr pokojowy

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Biały, czytelny wyświetlacz Magic

Biały, czytelny wyświetlacz Magic

Bardzo płaski kształt: tylko 15 mm

Pojemność: 1,5 l

Łatwa do czyszczenia szklana powierzchnia

Łatwe do czyszczenia powierzchnie ważenia

Funkcja zatrzymania

• Nowoczesna waga kuchenna o bardzo dużej
nośności (15 kg)

• Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który
pojawia się tylko podczas pomiaru

• Z funkcją zatrzymania: masa wyświetli się
po zważeniu

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi
Pojemność 1,2 l
Łatwa do czyszczenia szklana powierzchnia wagi
Miskę można myć w zmywarce

Funkcja zatrzymania

Wyświetlacz z czarnym podświetleniem

Miskę można myć w zmywarce

Nośność: 3 kg

Nośność: 5 kg

Nośność: 15 kg

Nośność: 15 kg

Nośność: 5 kg

Nośność: 5 kg

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Przełączanie jednostek kg, g, lb:oz

Przełączanie jednostek g, kg, lb: oz

Przełączanie jednostek g, kg, lb:oz, oz

Przełączanie jednostek g, kg, lb:oz, oz

Przełączanie jednostek g, oz, ml

Przełączanie jednostek: g, oz

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Rozmiar: 15 x 22 x 4,8 cm

Rozmiar: 14,5 x 19,9 x 3,5 cm

Rozmiar: 20 x 26,3 x 2 cm

Rozmiar: 20 x 26,3 x 2,1 cm

Rozmiar: 18,2 x 20,3 x 1,5 cm

Rozmiar: 19 x 5,8 cm

Miska: Ø 14,2 cm

Miska: 21,3 x 9,3 cm

Rozmiar wyświetlacza: 6,5 x 2,8 cm

Rozmiar wyświetlacza: 6,5 x 2,7 cm

Rozmiar wyświetlacza: 9,5 x 2,5 cm

Rozmiar wyświetlacza: 9,5 x 2,5 cm

Rozmiar wyświetlacza: 5,3 x 2,4 cm

Rozmiar wyświetlacza: 4,6 x 2,2 cm

Wielkość cyfry: 22 mm

Wielkość cyfry: 20 mm

Wielkość cyfry: 25 mm

Wielkość cyfry: 25 mm

Wielkość cyfry: 18 mm

Wielkość cyfry: 10 mm

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 3 V CR2032

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125704155

Nr EAN: 4211125704292

Nr EAN: 4211125703110

Nr EAN: 4211125703127

Nr EAN: 4211125706517

Nr EAN: 4211125708405

Nr art.: 704.15

Nr art.: 704.29

Nr art.: 703.11

Nr art.: 703.12

Nr art.: 706.51

Nr art.: 708.40
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Wagi kuchenne
KS 36

Wagi kuchenne / odżywianie
KS 52

KS 59 XXL

DS 61

Więcej informacji o produkcie DS 61

DM 20

Waga analityczna do
pomiaru wartości odżywczych i energetycznych
Świadomy styl życia to świadomy sposób
odżywiania. Wagę dietetyczną DS 61 firmy
Beurer zaprojektowano zgodnie z powyższym
motto.

Premium

Premium

Premium

Premium

Precyzyjna waga kuchenna
• Do ważenia przypraw, proszków lub barwników
• Funkcja kalibracji za pomocą odważnika do
kalibracji
• Bardzo płaski kształt: tylko 20 mm
• Niewidoczny wyświetlacz, który pojawia się
tylko podczas pomiaru

Ścienna waga kuchenna
• Oszczędność miejsca i zawsze pod ręką
dzięki składanej powierzchni ważenia
• Osobny uchwyt do łatwego montażu na
ścianie
• Godzina i minutnik
• Składana z możliwością zawieszenia

Waga domowa
• Z funkcją pamięci: pozwala wyświetlić wynik
ostatniego ważenia
• Idealnie nadaje się również do ważenia
paczek
• Bardzo duża powierzchnia ważenia

Waga dietetyczna
• Ułatwia utrzymanie zdrowej diety
• Wartości odżywcze i energetyczne 950 produktów spożywczych (kcal, kJ, tłuszcz, WW,
białko, węglowodany i cholesterol) oraz 50
dodatkowych miejsc w pamięci na inne produkty

Waga kuchenna po naciśnięciu odpowiedniego
przycisku prezentuje składniki odżywcze
i wartości energetyczne 1000 produktów
spożywczych. To ułatwia korzystanie ze
zrównoważonej diety na co dzień, a także
oszczędza czas.
Waga dietetyczna oferuje dodatkowo
możliwość indywidualnego i dowolnego zapisu
na 50 pozycjach w pamięci. Dzięki temu na
żądanie udostępniane są dane najczęściej
używanych artykułów spożywczych.

Manager picia
• Asystent do inteligentnej rejestracji picia
• Optymalna kontrola zwyczajów spożywania
płynów w aplikacji „beurer HealthManager Pro”
• Do pomiaru, analizy i poprawy codziennego
spożycia płynów
• Transmisja danych przez Bluetooth®
• Z kolorowym wyświetlaczem LED

Ułatwienie w prowadzeniu zdrowego trybu
życia!
Wartości odżywcze i energetyczne:
kcal kJ Tłuszcz WW Białko
Węglowodany Cholesterol

Godzina i minutnik

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi
99 miejsc w pamięci na zapis wyników ważenia

Z odważnikiem do kalibracji

950

+
Dowolny
zapis na
50 miejscach
w pamięci

Funkcja przypomnienia LED (kolor zielony/żółty/czerwony) i sygnał dźwiękowy w urządzeniu
Do pomiaru, analizy i poprawy

Łatwe do czyszczenia powierzchnie ważenia

Łatwa do czyszczenia szklana powierzchnia

Nośność: 2 kg

Nośność: 5 kg

Bardzo duża nośność: 20 kg

Nośność: 5 kg

Dokładność: 0,1 g < 500 g

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Dokładność: 1 g

Przełączanie jednostek: g, oz

Przełączanie jednostek g, lb:oz, ml, fl.oz

Przełączanie jednostek g, kg, oz, lb:oz

Przełączanie jednostek g, lb:oz

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Funkcja doważania (tara)

Łatwa do czyszczenia powierzchnia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciążenia

Mała i poręczna: Idealna do biura

Rozmiar: 9,6 x 19 x 2 cm

Rozmiar: 22,5 x 16 x 5,3 cm

Rozmiar: 22 x 30 x 2,5 cm

Rozmiar: 16,5 x 23 x 2,4 cm

Powierzchnia ważenia: 11,5 x 8 cm

Powierzchnia ważenia: Ø 16 cm

Powierzchnia ważenia: 22 x 30 cm

Rozmiar wyświetlacza: 5 x 1 cm

Rozmiar wyświetlacza: 4,5 x 2 cm

Rozmiar wyświetlacza: 8 x 3 cm

Rozmiar wyświetlacza: 6 x 4,5 cm

Ochrona przed kroplami wody (IP41)

Wielkość cyfry: 10 mm

Wielkość cyfry: 12 mm

Wielkość cyfry: 20 mm

Wielkość cyfry: 13 mm

Funkcja doważania (tara)

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

przechowywanych produktów
spożywczych

zwyczajów spożywania płynów
Tworzenie indywidualnych planów spożywania płynów
Rejestrowanie nawyków związanych ze spożywaniem płynów
Do stosowania z różnymi naczyniami

Nośność: 3 kg/ 6,6 lb
Dokładność: 1 g
Bardzo płaski kształt: tylko 20 mm

Wymiary: Ø około 12,1 x 1,9 cm
W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA
Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną aplikacją „beurer HealthManager Pro”.
Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0
i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0
5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125704452

Nr EAN: 4211125706104

Nr EAN: 4211125705305

Nr EAN: 4211125709051

Nr EAN: 4211125703684

Nr art.: 704.45

Nr art.: 706.10

Nr art.: 705.30

Nr art.: 709.05

Nr art.: 703.68
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Poprawa jakości powietrza
i aromaterapia

Wellbeing

Poprawa jakości powietrza i aromaterapia

Oczyszczacz powietrza sterowany aplikacją najwyższej klasy.
Lepsza jakość życia! Pyłki, drobny kurz i inne zanieczyszczenia nie mają szans z trzywarstwowym systemem filtrowania z filtrem HEPA H13. Dołączane światło ultrafioletowe zapewnia dodatkowe oczyszczanie powietrza.
Dzięki sterowaniu przez aplikację można nie tylko wygodnie obsługiwać urządzenie w domu, ale także mieć bezproblemową kontrolę powietrza poza domem. Jakość powietrza zawsze pod kontrolą – z bezpłatną aplikacją
„beurer FreshHome”.

Głęboki oddech –
zdrowe i czyste
powietrze
w domu.

Oczyszczacz powietrza LR 400 WIFI dzięki trzywarstwowemu systemowi filtrowania z filtrem
HEPA H13 zapewnia czyste powietrze we własnych czterech ścianach. Filtr odfiltrowuje cząsteczki o wielkości 0,02 μm (wirusy mają zazwyczaj wielkość 0,02–0,3 μm), co najmniej w 95% 1), 2).
Również pyłki, kurz domowy lub sierść zwierząt są filtrowane z powietrza z wydajnością filtra
równą 99,95%.

Z inteligentnym trybem
automatycznym i kolorowym wskaźnikiem jakości
powietrza w pomieszczeniu

Z trybem turbo:
szybkie oczyszczanie
powietrza

Dodatkowe oczyszczanie
powietrza przez przyłączane
promieniowanie ultrafioletowe

NOWOŚĆ

03/2022

Oczyszczacz powietrza LR 400 WIFI
· Oczyszczacz powietrza sterowany przez aplikację (WIFI)
· Komfort sterowania i kontroli, w domu i poza nim
· Wydajność filtra: 99,95%
· Inteligentny czujnik – wykrywa cząsteczki drobnego pyłu o wielkości
2,5 μm
56

Test IUTA z kwietnia 2020 r. na stanowisku kontrolnym wg DIN 71460-1 2) W porównaniu z: Według Federalnego Centrum Edukacji
Zdrowotnej wirusy mają zazwyczaj wielkość 0,02–0,3 µm(https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/erregerarten/viren.html)

1)
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Poprawa jakości powietrza i aromaterapia

Doskonała wydajność oczyszczania w każdym pomieszczeniu.
Przy wyborze oczyszczacza powietrza, obok wielkości pomieszczenia, ważną rolę odgrywa również prędkość

Wellbeing

Poprawa jakości powietrza i aromaterapia

Zdrowe oddychanie w domu. Oczyszczacz powietrza z filtrem o wydajności
99,95%.

oczyszczania. System Clean Air Delivery Rate (CADR) pozwala w mgnieniu oka sprawdzić, ile sześciennych

Liczne oczyszczacze powietrza firmy Beurer są wyposażone w bardzo skuteczny trzywarstwowy system filtro-

metrów powietrza zostało oczyszczone w ciągu jednej godziny. Oznacza to, że im wyższa wartość CADR, tym

wania z filtrem HEPA H13. Ten drobnosiatkowy filtr usuwa z powietrza niemal wszystko, co mogłoby zagrażać

wydajniejszy oczyszczacz powietrza. Czyste powietrze w każdym pomieszczeniu – w prosty sposób dzięki oczysz-

Twojemu zdrowiu. Z powietrza usuwane jest do 99,95% wszystkich cząstek wielkości 0,3 μm lub większych.

czaczom powietrza firmy Beurer.

Zdrowa jakość powietrza
i poczucie bezpieczeństwa we
własnych czterech ścianach.

Czyste, oczyszczone powietrze w pomieszczeniu bez żadnych kom- Zapewnia zdrową jakość powiepromisów. Oczyszczacze powietrza z trzywarstwowym systemem
trza i poczucie bezpieczeństwa
filtrowania z filtrem HEPA H13 nie tylko są idealne dla alergików, ale we własnych czterech ścianach.
także skutecznie oczyszczają powietrze dla całej rodziny w całym
domu.

106 m²
(254 m³)1)

43 min
LR 500 WIFI
Nr art.: 660.13

34 m²
(82 m³)1)

14 min
Przykład wydajności oczyszczania oczyszczacza powietrza
LR 500 WIFI:
- CADR 354 m³/h2)
- oczyszczanie 34 m2 w 14 min
- oczyszczanie 106 m2 w 43 min
1)

Przy wysokości sufitu 2,4 m

2)

zgodnie z GB/T 18801-2015

1. Filtr wstępny
Zanieczyszczone
powietrze jest
zasysane, a drobinki
kurzu, włosy i nawet
najmniejsze insekty
są z niego usuwane.

3. Filtr HEPA H13
Powietrze jest oczyszczane z różnych bakterii,
wirusów, roztoczy,
drobnego pyłu i pyłków.

2. Filtr z węglem aktywnym
Wstępnie przefiltrowane
powietrze dostaje się do
środka. Usuwane są szkodliwe
gazy, LZO i zapachy.

Oczyszczacz powietrza
NOWOŚĆ

03/2022

LR 210
Nr art.: 693.00
58

LR 220
Nr art.: 663.75

LR 310
Nr art.: 660.19

LR 330 2 w 1 Dual
Nr art.: 660.05

Ciesz się czystym powietrzem w domu:
możliwa filtracja nawet na poziomie 99,95%.

LR 400 WIFI
Nr art.: 693.07
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Poprawa jakości powietrza i aromaterapia
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Poprawa jakości powietrza i aromaterapia

maremed®: wyjątkowy, opatentowany nawilżacz i oczyszczacz emitujący morskie
powietrze.
Innowacyjny nawilżacz i oczyszczacz emitujący morskie powietrze maremed® wykorzystuje nowoczesną technologię filtrowania i dodatek specjalnej soli morskiej pochodzenia naturalnego. maremed® może wzmocnić intensywność oddychania i poprawić ogólny well-being.
Niemiecka sztuka inżynieryjna, precyzyjna technologia i innowacyjna konstrukcja w jednym urządzeniu. Wyjaśnienie zasady działania klimatu morskiego w domu w 5 krokach:

Dzięki nawilżaczowi i oczyszczaczowi emitującemu morskie powietrze maremed® poczujesz moc morza w domu. Wyższa jakość
życia dzieci i dorosłych. Po prostu oddychaj głęboko! Jakość
powietrza robi wrażenie.
3. Lampa UVC usuwa z wody do 99%
bakterii, wirusów i mikroorganizmów

Oczyszczanie powietrza,
mineralizacja, odkamienianie, jonizacja i nawilżanie powietrza w jednym urządzeniu

2. Dwa filtry wstępne usuwają
z powietrza ponad 70% cząsteczek zanieczyszczeń, pyłków,
sierści, drobnego pyłu i kurzu.

4. Powietrze przepływające przez
komorę parowania zostaje
wzbogacone o minerały zawarte w wodzie

Zbiornik wody XL 6 l z wyłącznikiem automatycznym
i dużym wylotem powietrza

2

3

Obsługa za pomocą wyświetlacza
LCD z przyciskami dotykowymi

65 cennych minerałów
i pierwiastków śladowych zawartych w soli
oczyszcza drogi oddechowe

5

4
1

1. Zbiornik wody napełniany jest
specjalną solą morską i wodą

5. Zanim powietrze
z dodatkiem minerałów
dostanie się do otoczenia,
jest dodatkowo jonizowane
i oczyszczane za pomocą
grzebienia jonizacyjnego

+
Wyróżnienia:

Idealne działanie w dzień i w nocy.
– Naturalne nawilżanie poprawiające kondycję dróg oddechowych, nie wytwarza pary ani osadów soli

Zobacz
film

Zobacz, jak
to działa

– Działa wspomagająco w przypadku astmatycznych dolegliwości i zapewnia spokojny sen
– W trybie nocnym powietrze w pomieszczeniu jest wzbogacane, ale urządzenie pracuje cicho z wyłączonym
panelem sterowania

Nawilżacz i oczyszczacz emitujący morskie
powietrze maremed®

– Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 50 m2, a dzięki minimalistycznej stylistyce czyszczenie jest łatwe

· Nowatorska, opatentowana na całym świecie technologia wytwarzania klimatu morskiego identycznego
z naturalnym

– Zabija do 99% bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów za pomocą promieni UVC

60

i nie wymaga użycia żadnych środków chemicznych
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maremed® MK 500

Nawilżacz i oczyszczacz emitujący morskie
powietrze
• Nowatorska, opatentowana na całym świecie technologia wytwarzania klimatu morskiego identycznego z naturalnym
• Wstępne oczyszczanie powietrza, mineralizacja,
dezynfekcja, jonizacja i nawilżanie powietrza
• Nawilżanie powietrza
bez osadów soli

Morski klimat
Specjalna sól morska i filtry do
maremed® MK 500

Specjalna sól morska do maremed®

Specjalna sól morska i filtry
• Do maremed® MK 500
• Komplet na 90 dni (przy codziennym całodobowym użytkowaniu)
• Zawiera butelkę 1250 g specjalnej soli morskiej z miarką do łatwiejszego dozowania,
4 x filtr wstępny, 2 x filtr wody

1250 g specjalnej soli morskiej
• Do stosowania z urządzeniem maremed®
MK 500
• Wytwarzana z naturalnych soli
• Zawiera ponad 65 pierwiastków śladowych
• W zestawie miarka do dozowania

Zestaw filtrów do maremed®

Więcej informacji o maremed® nawilżaczu i oczyszczaczu emitującym morskie powietrze

Morski klimat w domu:
Innowacyjna technologia systemowa.

Filtr wstępny i filtr wody
• 2 x filtr wstępny
• 1 x filtr wody
• Do stosowania z urządzeniem maremed®
MK 500

Filtr wstępny zatrzymuje kurz, sierść i najmniejsze drobiny pyłu unoszące się w powietrzu
Skuteczność filtra wstępnego: do 70%

Wielokrotnie nagradzana technologia
wykorzystuje ekskluzywne sole
pochodzenia naturalnego. Inteligentny,
idealnie stworzony system zapewnia
niezmiennie wysoką jakość i skuteczność działania. Wreszcie odetchnij
głęboko w domu i poczuj się dobrze.

Specjalny filtr wody: do odparowywania wody
Zalecana wymiana co 3 miesięcy
Do stosowania tylko z urządzeniem maremed®
MK 500
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125681227
Nr art.: 681.22

Lampa UVC do maremed®
Dokładne rozprowadzanie cząstek soli mor-

Ma działanie wspomagające przy chorobach

skiej w pomieszczeniu

dróg oddechowych, alergiach i dolegliwościach

Ograniczenie zanieczyszczenia i skażenia

astmatycznych

drobnoustrojami

Zawiera ponad 65 pierwiastków śladowych

Wyświetlacz LCD z inteligentnym sterownikiem

występujących w naturalnej soli morskiej

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Składniki: minerały sodu, magnezu, wapnia,

Wydajność nawilżania: 33 ml/h

potasu i jodu oraz inne naturalne pierwiastki

+
Nawilżacz i oczyszczacz
emitujący morskie powietrze +
specjalna sól morska =

śladowe

3 poziomy
Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do: 50 m2

Do stosowania tylko z urządzeniem maremed®

Do stosowania tylko z urządzeniem maremed®

Tryb nocny: cicha praca i zgaszony wyświe-

MK 500

MK 500

tlacz

Lampa UVC

• Do stosowania z urządzeniem maremed®

Pojemność zbiornika na wodę: 6 l

MK 500

Konstrukcja łatwa w czyszczeniu: komponenty
można łatwo demontować.

Dzień nad morzem. To prawdziwe dobrodziejstwo dla dróg oddechowych i całego organizmu.
Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu maremed® w domu możesz się poczuć prawie jak nad
morzem! Warto korzystać na co dzień ze wszelkich dobroczynnych właściwości morza.
maremed® oczyszcza powietrze i imituje naturalne warunki nadmorskie. Urządzenie wytwarza identyczne z naturalnymi interakcje między wodą, solą i słońcem, jonizowaną wodą
morską i wiatrem wiejącym nad morzem.

Wskaźnik wymiany filtra i lamp UVC
Automatyczne wyłączanie

Do sterylizacji i dezynfekcji wody

Maks. 24 W
W zestawie zasilacz sieciowy

W zestawie miarka do dozowania

W zestawie miarka do dozowania

2 x filtr wstępny, 1 x filtr wody, 1 x opakowanie

4 x filtr wstępny, 2 x filtr wody, 1 x opakowanie

1 x 1250 g specjalnej soli morskiej

625 g specjalnej soli morskiej (na 45 dni)

1250 g specjalnej soli morskiej

Zalecana wymiana co 9 miesięcy
Do stosowania tylko z urządzeniem maremed®

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Nr EAN: 4211125681197

Nr EAN: 4211125681210

Nr EAN: 4211125681234

Nr EAN: 4211125681241

Nr art.: 681.19

Nr art.: 681.21

Nr art.: 681.23

Nr art.: 681.24
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Sposób
działania

MK 500

3-letnia gwarancja

Weź głęboki wdech
i poczuj siłę morza
w domu.
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Wellbeing

Morski klimat

LR 210

Oczyszczacze powietrza
Filtr wymienny do LR 210

LR 220

Filtr wymienny do LR 220

Więcej informacji o filtrze HEPA

Wysoka skuteczność w zwalczaniu drobnych cząsteczek
pyłu i alergenów.

99,95%

99,95%

Wydajność filtra

Wydajność filtra

Oczyszczacz powietrza
• Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny
+ filtr z aktywnym węglem + filtr HEPA H13)
• Wydajność filtra: 99,95%
• Dodatkowe oczyszczanie powietrza dzięki
możliwości włączenia jonizacji
• Z trybem nocnym: cicha praca przy wyłączonym panelu obsługi

Zestaw filtrów
• Filtr wstępny, filtr z węglem aktywnym, filtr
HEPA H13
• Wyłącznie do LR 200/210
• Wydajność filtra: 99,95%

Oczyszczacz powietrza
• Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny
+ filtr HEPA H13 + filtr z aktywnym węglem)
• Wydajność filtra: 99,95%
• Tryb turbo – szybkie oczyszczanie powietrza
• Z trybem nocnym – cicha praca przy wyłączonym panelu obsługi

Stężenie zanieczyszczeń powietrza i alergenów w naszych mieszkaniach jest często 2–5 razy
wyższe niż w powietrzu na zewnątrz. Oczyszczacze powietrza LR 500, LR 400, LR 310, LR
220 i LR 210 firmy Beurer są wyposażone w trzywarstwowe systemy filtrowania wraz
z bardzo skutecznym filtrem HEPA H13. Ten drobnosiatkowy filtr odznacza się skutecznością
filtracji na poziomie 99,95%, czyli usuwa z powietrza niemal wszystko, co mogłoby zagrażać
Twojemu zdrowiu. W modelu LR 500 parametry jakości powietrza są na bieżąco wskazywane
na wyświetlaczu, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa w domu.
Filtr wymienny
• Filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr z aktywnym węglem
• Wyłącznie do LR 220
• Wydajność filtra: 99,95%

Budowa 3-warstwowego systemu filtrowania
1. Filtr wstępny
Zanieczyszczone powietrze
jest zasysane, a drobinki
kurzu i nawet najmniejsze
insekty są z niego usuwane
3. Filtr HEPA H13
Tutaj powietrze jest
oczyszczane z różnych
bakterii i wirusów, roztoczy,
drobnego pyłu i pyłków.

2. Filtr z węglem
aktywnym
Wstępnie przefiltrowane
powietrze jest zasysane
i usuwane są z niego
szkodliwe gazy, LZO
i różne zapachy.

Filtr

HEPA H13

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

odfiltrowuje kurz domowy, sierść zwierząt,

odfiltrowuje kurz domowy, sierść zwierząt,

odfiltrowuje kurz domowy, sierść zwierząt,

odfiltrowuje kurz domowy, sierść zwierząt,

zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz

zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz

zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz

zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz

szkodliwe gazy

szkodliwe gazy

szkodliwe gazy

szkodliwe gazy

Tryb turbo – szybkie oczyszczanie powietrza

Dodatkowe oczyszczanie powietrza dzięki
możliwości włączenia jonizacji
3 poziomy

2 stopnie + tryb turbo

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 26 m2 1)

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 37 m2 1)

Minutnik (2, 4 lub 8 godzin)

Minutnik (2, 4 lub 8 godzin)

Podświetlany panel obsługi

Podświetlany panel obsługi

Wskaźnik wymiany filtra

Wskaźnik wymiany filtra

Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa

Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa

Ok. 60 W

Ok. 38 W

Badania dowodzą:
Trzywarstwowy system filtrowania z filtrem HEPA H132) filtruje cząsteczki o wielkości 0,02 μm
(wirusy mają zazwyczaj wielkość 0,02–0,3 μm), co najmniej w 95%.3), 4).
W przypadku cząsteczek o wielkości ≥0,3 µm skuteczność filtracji sięga nawet 99,95%.

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Nr EAN: 4211125693008

Nr EAN: 4211125693015

Nr EAN: 4211125663759

Nr EAN: 4211125680077

Nr art.: 693.00

Nr art.: 693.01

Nr art.: 663.75

Nr art.: 680.07
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Zestaw testowy w oparciu o normę DIN EN 1822-1
Test IUTA z kwietnia 2020 r. na stanowisku kontrolnym według DIN 71460-1

4)

Większe bezpieczeństwo:
Oczyszczacze powietrza LR 310, LR 400 i LR 500 są wyposażone w czujnik umożliwiający
wykrywanie mikroskopijnych cząsteczek o wielkości 2,5 μm. Wartość PM 2,5 oznacza cząsteczki
pyłu zawieszonego o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra. Dla porównania: średnica włosa
wynosi 70 μm.
Jakość z górnej półki podnosząca jakość życia!

Dla porównania: Według Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej wirusy mają zazwyczaj wielkość 0,02–0,3 µm
(https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/erregerarten/viren.html).
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Wellbeing

Oczyszczacze powietrza

LR 310

Oczyszczacze powietrza
Filtr wymienny do LR 310

LR 330 2 w 1 Dual

Filtr wymienny do LR 330

Oczyszczacz powietrza
• Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny
+ filtr z aktywnym węglem + filtr HEPA H13)
• Wydajność filtra: 99,95%
• Dodatkowe oczyszczanie powietrza przez
przyłączane promieniowanie ultrafioletowe
• Sterowanie dopasowane do powietrza
w pomieszczeniu dzięki automatycznej funkcji

Zestaw filtrów
• Filtr wstępny, filtr z węglem aktywnym, filtr
HEPA H13
• Wyłącznie do LR 300/310
• Wydajność filtra: 99,95%

Komfortowy oczyszczacz powietrza: oczyszczanie i nawilżanie powietrza w jednym urządzeniu
• Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny
+ filtr z aktywnym węglem + filtr EPA E10)
• Wydajność filtra: 85%
• Nawilżanie powietrza w wyniku samoregulującego parowania na zimno, maks. 220 ml/h
• Wyświetlacz aktualnej wilgotności pomieszczenia
• Ustawianie pożądanej wilgotności powietrza
(40–80%)

Zestaw filtrów
• Filtr wstępny, filtr z węglem aktywnym, filtr
EPA E10
• Wyłącznie do LR 330
• Wydajność filtra: 85%

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

odfiltrowuje kurz domowy, sierść zwierząt,

odfiltrowuje kurz domowy, sierść zwierząt,

odfiltrowuje kurz domowy, sierść zwierząt,

odfiltrowuje kurz domowy, sierść zwierząt,

zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz

zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz

zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz

zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz

szkodliwe gazy

szkodliwe gazy

szkodliwe gazy

szkodliwe gazy

Wellbeing

Oczyszczacze powietrza

99,95%
Wydajność filtra

Dodatkowe oczyszczanie powietrza przez

Samoczynna regulacja wydajności nawilżania,

przyłączane promieniowanie ultrafioletowe

maks. 220 ml/h

3 stopnie + tryb automatyczny

3 poziomy

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 54 m2 1)

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 35 m2
Pojemność zbiornika: 4,6 l
Wyjmowany zbiornik na wodę
Zestaw płytek umożliwiający mycie w zmywarce

Minutnik (2, 4 lub 8 godzin)

Minutnik 1–12 godzin

Podświetlany panel obsługi

Podświetlany panel sterowania i zbiornik na wodę

Wskaźnik wymiany filtra

Wskaźnik wymiany filtra

Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa

Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa

Ok. 50 W

Ok. 35 W

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Nr EAN: 4211125660192

Nr EAN: 4211125693022

Nr EAN: 4211125660055

Nr EAN: 4211125660116

Nr art.: 660.19

Nr art.: 693.02

Nr art.: 660.05

Nr art.: 660.11
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Oczyszczacze powietrza

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

03/2022

LR 400 WIFI

03/2022

Filtr wymienny do LR 400

Filtr wymienny do LR 500

LW 230 2 w 1 biały/czarny

Podkładki z jonami srebra do stosowania
z LW 230

Oczyszczacz powietrza
• Oczyszczacz powietrza sterowany przez
aplikację (WIFI)
• Komfort sterowania i kontroli, w domu i poza nim
• Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny
+ filtr z aktywnym węglem + filtr HEPA H13)
• Wydajność filtra: 99,95%
• Inteligentny czujnik – wykrywa cząsteczki
drobnego pyłu o wielkości 2,5 μm

Zestaw filtrów
• Filtr wstępny, filtr z węglem aktywnym, filtr
HEPA H13
• Wyłącznie do LR 500
• Wydajność filtra: 99,95%

Oczyszczacz powietrza
• Nawilżanie powietrza na skutek naturalnego
parowania: energooszczędne i z automatyczną regulacją
• Oczyszczanie: woda wymywa z powietrza
kurz, pyłki, sierść zwierząt i zapachy
• Wyposażony w czujnik poziomu wody,
wskaźnik poziomu wody i wyłącznik bezpieczeństwa, który uruchamia się, gdy zbiornik
jest pusty
• Niemal bezgłośne działanie
• Niebieski wyświetlacz LCD
• W zestawie podkładki z jonami srebra – bezproblemowe utrzymanie higieny oczyszczacza powietrza

Podkładki z jonami srebra
• 2 podkładki z jonami srebra
• Bezproblemowe utrzymanie higieny w urządzeniu LW 230

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

Wydajność nawilżania z automatyczną regulacją

Zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów
w wodzie

LR 500 WIFI

99,95%

99,95%

Wydajność filtra

Wydajność filtra

Oczyszczacz powietrza
• Oczyszczacz powietrza sterowany przez
aplikację (WIFI)
• Komfort sterowania i kontroli, w domu i poza nim
• Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny
+ filtr HEPA H13 + filtr z aktywnym węglem)
• Wydajność filtra: 99,95%
• Inteligentny czujnik – wykrywa cząsteczki
drobnego pyłu o wielkości 2,5 μm

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

Wellbeing

Oczyszczacze powietrza

Filtr wymienny

• Filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr z aktywnym węglem

• Wyłącznie do LR 400
• Wydajność filtra: 99,95%

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywar-

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

stwowego systemu filtrowania: urządzenie

3 poziomy

odfiltrowuje kurz domowy, sierść zwierząt,

odfiltrowuje kurz domowy, sierść zwierząt,

odfiltrowuje kurz domowy, sierść zwierząt,

odfiltrowuje drobny pył, kurz domowy, sierść

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do około 40 m

Zapewnia stałe rozpuszczanie jonów srebra

zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz

zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz

zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz

zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wiru-

Tryb nocny na stopniu 1 lub 2

w wodzie

szkodliwe gazy

szkodliwe gazy

szkodliwe gazy

sy oraz szkodliwe gazy

Oczyszczanie powietrza przez przemywanie

Bez konieczności dodawania płynnych środków chemicznych.

2

Dodatkowe oczyszczanie powietrza przez

Dodatkowe oczyszczanie powietrza przez

Maks. objętość wody: około 7,25 l

przyłączane promieniowanie ultrafioletowe

przyłączane promieniowanie ultrafioletowe

Komponenty można łatwo demontować.

Kolorowy wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu

Kolorowy wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu

Powierzchnia płytek nawilżających: około 2,5 m

Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu i wilgotności powietrza

Wskaźnik poziomu wody

4 stopnie + tryb turbo + tryb automatyczny

4 stopnie + tryb turbo + tryb automatyczny

Zestaw płytek i wanienka na wodę z możliwo-

Minutnik do 24 godzin z dokładnością do minuty

Minutnik do 24 godzin z dokładnością do minuty

ścią mycia w zmywarce

Z trybem nocnym: cicha praca z wyłączonym

Z trybem nocnym: cicha praca z wyłączonym

Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa

panelem obsługi

panelem obsługi

Możliwe stosowanie zegara sterującego

Wskaźnik wymiany filtra

Wskaźnik wymiany filtra

Ok. 7 W

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 69 m2 1)

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 106 m2 1)

W zestawie podkładki z jonami srebra – zapo-

Ok. 45 W

Ok. 75 W

biegają rozwojowi bakterii i grzybów w wodzie.

Konfiguracja za pomocą Bluetooth®

Konfiguracja za pomocą Bluetooth®

Bez konieczności dodawania płynnych środ-

Ostrożnie obchodzić się z produktami zawiera-

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bez-

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bez-

ków chemicznych.

jącymi biocydy. Przed użyciem zawsze przeczy-

płatną aplikacją „beurer FreshHome”

płatną aplikacją „beurer FreshHome”

2)

Czas działania: 1 rok
2

tać etykietę i informacje o produkcie.

2)

3-letnia gwarancja
3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

BAUA nr N-100990

Nr EAN: biały: 4211125660499

CHZN6738

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Nr art.: biały: 660.49

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Nr EAN: 4211125693077

Nr EAN: 4211125693091

Nr EAN: 4211125660130

Nr EAN: 4211125660079

Nr EAN: czarny: 4211125660482

Nr EAN: 405646164160

Nr art.: 693.07

Nr art.: 693.09

Nr art.: 660.13

Nr art.: 660.07

Nr art.: czarny: 660.48

Nr art.: 164 160
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Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0 i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0
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Nawilżacze powietrza

LB 12

LB 37 White / Toffee

Filtr zabezpieczający przed kamieniem do
LB 37

LB 45

Mininawilżacz powietrza
• Z ultradźwiękową technologią nawilżania
• Idealny do biura i w podróży
• Funkcję wyjmowanego zbiornika na wodę
może pełnić zwykła butelka PET (nie wlicza
się do zawartości opakowania)
• Etui w zestawie

Nawilżacz powietrza
• Z ultradźwiękową technologią nawilżania
zapewniającą energooszczędność i cichą
pracę
• Do rozprowadzania zapachu w pomieszczeniu – przeznaczony do olejków aromatycznych
• Z trybem nocnym: cicha praca bez przeszkadzającego oświetlenia

Filtr kamienia

Nawilżacz powietrza
• Z ultradźwiękową technologią nawilżania
zapewniającą energooszczędność i cichą pracę
• Dwie dysze rozpylające z możliwością obrotu
w zakresie 360°
• Do rozprowadzania zapachu w pomieszczeniu
– przeznaczony do olejków aromatycznych

Wellbeing

Nawilżacze powietrza

W przypadku twardej wody wskazane jest stosowanie filtra zabezpieczającego przed kamieniem
Zalecana wymiana co 2–3 miesiące

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: –
Nr EAN: 4056461638036
Nr art.: 163 803

Filtr kamienia do LB 44 / LB 45 / LB 88
Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 20 m2

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 20 m2

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 30 m2

Bezstopniowa regulacja

2 poziomy

Bezstopniowa regulacja za pomocą chromo-

Maks. wydajność nawilżania 80 ml/h

Maks. wydajność nawilżania 200 ml/h

wanego pokrętła

Bardzo cicha praca

Bardzo cicha praca

Bardzo cicha praca

Rolę zdejmowanego zbiornika na wodę pełnią

Pojemność zbiornika: 2,0 l

Pojemność zbiornika: 4,0 l

plastikowe butelki po wodzie dostępnej w handlu

Wyjmowany zbiornik na wodę

Widoczny poziom wody z kolorowym wskaźni-

Maks. wydajność nawilżania 300 ml/h

kiem w zbiorniku

Wysokie bezpieczeństwo dzięki zasilaniu napięciem 24 V
Podświetlany wylot pary

Diody kontrolne LED: biała lub niebieska

Widoczny poziom wody w butelce

wskazuje różne poziomy nebulizacji, czerwona

Filtr zabezpieczający przed kamieniem

oznacza pusty zbiornik na wodę
Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Ok. 12 W

2-poziomowy: około 20 W

Maks. około 25 W

15 wkładek do aplikacji aromatów
W komplecie 2 adaptery na butelkę, szczoteczki

W zestawie szczoteczka do czyszczenia

do czyszczenia, zasilacz i etui

wanie filtra zabezpieczającego przed kamieniem

W zestawie filtr kamienia

Zalecana wymiana co 2–3 miesiące

Filtr zabezpieczający przed kamieniem dostępny również jako wyposażenie dodatkowe

Opcjonalnie dostępny filtr zabezpieczający przed kamieniem, nr art.: 163 803

Możliwość dokupienia butelki
Nr art. 684.03

15 wkładek do aplikacji aromatów
W przypadku twardej wody wskazane jest stoso-

patrz strona 73

Nr art. 162.843

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

3-letnia gwarancja

Nr EAN: white: 4211125681135

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 6 x 4

Nr art.: white: 681.13

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: –

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125680053

Nr EAN: toffee: 4211125681173

Nr EAN: 4211125192358

Nr EAN: 4211125681074

Nr art.: 680.05

Nr art.: toffee: 681.17

Nr art.: 162 843

Nr art.: 681.07
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3-letnia gwarancja
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LB 55

Wentylatory powietrza
LB 88 Dual White / Black

LV 50 Fresh Breeze

Więcej informacji o produkcie LV 50

Wellbeing

Nawilżacze powietrza
Filtr wymienny do LV 50

LV 200

2 x filtr parowania w kasecie filtra
• Wyłącznie do LV 50
• Do korzystania z funkcji nawilżania

Wentylator kolumnowy
• Orzeźwiający strumień powietrza z wentylatora
• Małe wymiary i nowoczesny wygląd
• Idealny sposób na chłód w domu
• Z wyświetlaczem temperatury
• Z funkcją minutnika
• Z pilotem

Wentylator biurkowy –
idealny na lato w biurze
lub domu.
Kompaktowy, elegancki wentylator biurkowy
zapewni świeżą bryzę nie tylko w miejscu
pracy.

Nawilżacz powietrza
• Technologia parowania ciepłej wody
• Brak bakterii i higiena
• Z wkładami zapobiegającymi zbyt szybkiemu
osadzaniu się kamienia
• Wyjmowany zbiornik na wodę

Nawilżacz powietrza
• Nebulizacja ultradźwiękowa z ogrzewaniem
wody
• Wysoka wydajność nawilżania dzięki technologii nawilżania ultradźwiękowego
• Aseptyczny i higieniczny dzięki ogrzewaniu
wody
• Wyjmowany zbiornik na wodę

Wentylator biurkowy z funkcją schładzania
powietrza
• Poręczny wentylator biurkowy, nowoczesny
design
• Kompaktowy i przenośny – idealny do biura
• Nawiew i nawilżanie powietrza dzięki wentylatorowi i parowaniu
• Butelka jako wyjmowany zbiornik na wodę
• Zawartość opakowania obejmuje 1 butelkę
(działa jednak także ze zwykłą butelką PET)

Przydaje się także w kuchni podczas
przygotowywania posiłków lub przy opiece
nad dziećmi. Dzięki niemu orzeźwisz się
w gorące dni i poprawisz swoje samopoczucie.

4. Zbiornik wody

1. Suche
3. Kojący struciepłe powietrze
mień powietrza
2. Filtr parowania

Umożliwia korzystanie z zasady parowania

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125684020

ventilator
technology

Nr art.: 684.02

Zasada parowania

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 50 m2

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 48 m2

Nawiew i nawilżanie powietrza dzięki wentyla-

2 poziomy

Nebulizator ultradźwiękowy bezpoziomowy

torowi i parowaniu

Moc nawilżania 2-stopniowa: 200 ml/h + 400 ml/h

Maks. wydajność nawilżania 550 ml/h

Chłodzenie do 4 godzin (przy pracy na najwyż-

Możliwość włączenia podgrzewania wody na 3 poziomach

szym poziomie)

Cicha praca

Cicha praca

Wygodna obsługa przyciskami dotykowymi

Higieniczna para wodna

Higieniczna para wodna

3 poziomy

Pojemność zbiornika: 6 l

Pojemność zbiornika: 6 l

Wyjmowany zbiornik na wodę

Zdejmowany zbiornik z widocznym poziomem wody

Rolę zdejmowanego zbiornika na wodę pełnią
plastikowe butelki po wodzie dostępnej w handlu

Diody kontrolne LED

Podświetlany pierścień obsługowy

Okienko poziomu wody

Widoczny poziom wody w butelce

1. Wentylator zasysa suche ciepłe powietrze
z pomieszczenia.
2. Strumień suchego, ciepłego powietrza
uderza w filtr parowania nasycony wodą.
Woda odparowuje przez kontakt strumienia powietrza z wilgotną powierzchnią
filtra. Powietrze w pomieszczeniu wchłania
wilgoć.
3. Odczuwalna temperatura powietrza
w pomieszczeniu spada. Powstaje kojący
przepływ powietrza.
4. Zbiornik na wodę służy do nawilżania filtra
parowania.

Łatwe utrzymanie higieny dzięki możliwości
wymiany zarówno butelki, jak i filtra

Kompaktowy i przenośny – znakomicie
sprawdza się w biurze i w domu

Butelka do LV 50 / LB 12
Chłodzenie przez zawirowanie powietrza
Łatwa regulacja działania za pomocą przycisków na urządzeniu lub pilocie

3 poziomy
3 tryby pracy (Basic, Nature, Sleep)
Kąt oscylacji: około 50 stopni
Przyjemnie cicha praca, głośność: 43–58 dB
Butelka z tworzywa sztucznego na wodę
• Do LV 50 i LB 12
• Do korzystania z funkcji nawilżania
• Butelka jako wyjmowany zbiornik na wodę
• Z zakrętką

Ok. 50 W
Wskazanie aktualnej temperatury w pomieszczeniu
Minutnik (1–15 godzin)

Automatyczne wyłączanie / ochrona przed przegrzaniem

Wyłącznik automatyczny ze wskaźnikiem

Możliwość pracy wentylatora także bez butelki

Ok. 365 W

Ok. 16–280 W

z wodą

Z 15 wkładami zapobiegającymi zbyt szybkie-

W zestawie z 15 wkładami zapobiegającymi

Łatwość czyszczenia

mu osadzaniu się kamienia

zbyt szybkiemu osadzaniu się kamienia i 15

Praktyczny uchwyt

wkładkami aromatycznymi

W zestawie butelka na wodę z tworzywa sztucznego 0,25 l

Rolę zdejmowanego zbiornika na wodę pełnią

Wysokość lameli: 46 cm

W zestawie pędzelek do czyszczenia

W zestawie kabel micro-USB

plastikowe butelki po wodzie dostępnej w handlu

Bardzo długi przewód 2,5 m

Opcjonalnie dostępny filtr zabezpieczający przed kamieniem, nr art.: 162 843

Rozmiar: 11,8 x 13,8 x 14 cm

Umożliwia korzystanie z zasady parowania

3-letnia gwarancja

Z praktycznym uchwytem
W zestawie pilot (z 1 baterią CR2025)
Z uchwytem na pilota
Rozmiar: 92 x 14 x 14 cm

Pojemność: 0,25 l

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Materiał: PET zdatny do recyklingu

3-letnia gwarancja

Nr EAN: white: 4211125681166

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr art.: white: 681.16

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125686055

Nr EAN: black: 4211125681159

Nr EAN: 4211125684013

Nr EAN: 4211125684037

Nr EAN: 4211125681012

Nr art.: 686.05

Nr art.: black: 681.15

Nr art.: 684.01

Nr art.: 684.03

Nr art.: 681.01
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3-letnia gwarancja
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HM 16

HM 22

Termohigrometr
• Wyświetlanie temperatury i wilgotności
powietrza
• Idealny do kontrolowania warunków panujących w pomieszczeniu
• Wyświetlacz z emotikonami
• Termohigrometr do postawienia lub zawieszenia

Termohigrometr
• Wskazanie temperatury, wilgotności powietrza, godziny i daty
• Z minutnikiem do pomiaru krótkotrwałego
• Idealny do kuchni, domu lub biura
• Termohigrometr do postawienia lub zawieszenia

Dyfuzory zapachowe
Wellbeing

Termohigrometry / Dyfuzory zapachowe
LA 20

LA 30

LA 40

Olejki aromatyczne Vitality, Relax,
Harmony, Sleep Well

Dyfuzor zapachowy

Dyfuzor zapachowy
• Nawilżanie ultradźwiękami
• Odpowiedni do aplikacji rozpuszczalnych
w wodzie olejków aromatycznych
• Ze zmieniającym się kolorowym oświetleniem LED

Dyfuzor zapachowy
• Nawilżanie ultradźwiękami
• Odpowiedni do aplikacji rozpuszczalnych
w wodzie olejków aromatycznych
• Ze zmieniającym się kolorowym oświetleniem LED
• Z prawdziwego bambusa i porcelany

Rozpuszczalne w wodzie olejki aromatyczne
• Do indywidualnego perfumowania pomieszczeń
• Olejki organiczne w czystej postaci (100%),
bez sztucznych dodatków
• Do urządzeń Beurer LA 20, LA 30, LA 40,
LB 37, LB 44, LB 45, LB 88, LW 230

• Nawilżanie ultradźwiękami
• Odpowiedni do aplikacji rozpuszczalnych
w wodzie olejków aromatycznych

• Ze zmieniającym się kolorowym oświetleniem LED

• Możliwość przenoszenia dzięki kablowi USB

idealnie

Dostępne zapachy

sucho
wilgotno

Wskazanie temperatury i wilgotności względ-

temperatury i względnej wilgotności powietrza

nej powietrza, godziny i daty

1-stopniowe działanie

Wyświetlacz z emotikonami

Zakres pomiaru temperatury:

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do około 10 m

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do około 15 m

J=T
 emperatura: 20–25°C, wilgotność po-

od -10°C do 50°C / 14–122°F

Bardzo cicha praca

Bardzo cicha praca

K=d
 owolna temperatura, wilgotność powietrza <30% (sucho)

L=d
 owolna temperatura, wilgotność powietrza >60% (wilgotno)

1-stopniowe działanie

n
o & p o rce

l

2

2-stopniowe działanie
2

Zakres pomiaru względnej wilgotności powietrza: 20–95%

bo

Olejek aromatyczny Vitality:

Wyświetlanie wartości maksymalnych/minimalnych

wietrza 30–60% (idealna)

a
atur l mate

ai

ba

m

Rozpylaniu może towarzyszyć oświetlenie

Rozpylaniu może towarzyszyć oświetlenie

orzeźwiający z wyciągiem z bergamotki, po-

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do około 20 m

2

marańczy i grejpfruta
Olejek aromatyczny Relax:

Minutnik (1, 3, 7 godz. + praca ciągła)

przyjemny dzięki aromatowi wanilii,

Rozpylaniu może towarzyszyć oświetlenie

grejpfruta i pomarańczy
Olejek aromatyczny Harmony:

Z minutnikiem z sygnałem dźwiękowym obsługiwanym za pomocą przycisków dotykowych

uspokajający

ls

15

tn

kojący

ria

date

fine
s

odprężający

orzeźwiający

Pojemność zbiornika: 80 ml

Pojemność zbiornika: 100 ml

Pojemność zbiornika: 180 ml

odprężający z nutą pomarańczy, jagodlinu
wonnego, żywicy balsamicznej i wanilii

Duży, czytelny wyświetlacz

Przełączanie °C/°F

Przełączanie °C/°F

Rozkładany stojak stołowy i uchwyt do zawie-

Rozkładany stojak stołowy i uchwyt do zawie-

Z dwiema opcjami zasilania: poprzez złącze

ułatwiający zasypianie i uspokajający,

szenia na ścianie

szenia na ścianie

USB (kabel USB w zestawie) lub zasilacz USB

z pinią i lawendą

Olejek aromatyczny Sleep Well:

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

(w zestawie)

W zestawie 1 bateria CR2025

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Rozmiar: 99 x 11 x 81 mm

Rozmiar: 110 x 105 x 29,5 mm

Ok. 5 W

Ok. 12 W

Ok. 12 W

Łatwe do czyszczenia elementy

Łatwe do czyszczenia elementy

Łatwe do czyszczenia elementy

W praktycznym stojaku ekspozycyjnym
Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 3 x 5
Nr EAN: Vitality: 4211125681302
Nr art.: Vitality: 681.30
Nr EAN: Relax: 4211125681326
Nr art.: Relax: 681.32

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Nr EAN: Harmony: 4211125681319

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 5 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 6 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 6 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 6 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr art.: Harmony: 681.31

Nr EAN: 4211125679156

Nr EAN: 4211125678043

Nr EAN: 4211125606299

Nr EAN: 4211125606312

Nr EAN: 4211125606268

Nr EAN: Sleep Well: 4211125681333

Nr art.: 679.15

Nr art.: 678.04

Nr art.: 606.29

Nr art.: 606.31

Nr art.: 606.26

Nr art.: Sleep Well: 681.33
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Sen i odpoczynek

Sen i odpoczynek

Łatwe zasypianie, spokojny sen, rozpoczęcie dnia z pełnią sił.
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z rannym ptaszkiem czy też nocnym markiem, jakość snu ma duży
wpływ na to, jak jesteśmy wypoczęci i sprawni. Odpowiednie narzędzia pozwalają poprawiać warunki do zasypiania, spania i budzenia się. Seria produktów dla snu i odpoczynku firmy Beurer to kompletny pakiet zapewniający
zdrowy sen i aktywny dzień.

Dobry sen to
gwarancja
obudzenia się
w pełni sił. Moje
źródło energii na
cały dzień.

Zdrowe, optymalnie nawilżone powietrze w pomieszczeniu, uspo- Nasze przyjazne dla użytkownika
kajające światło i przyjemne ciepło w łóżku ułatwiają zasypianie. aplikacje towarzyszą Ci w wygodny
i nieskomplikowany sposób.
Symulowany wschód słońca obudzi Cię łagodnie, aby zapewnić
idealny początek dnia.

Nawilżacz powietrza

Budzik świetlny

Pełne wykorzystanie z aplikacją
„beurer LightUp”
LB 37 White / Toffee
Nr art.: white: 681.13 / nr art.: toffee: 681.17

Pomoc w zasypianiu

SL 10 DreamLight
Nr art.: 677.65
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WL 75
Nr art.: 589.28

Komfortowa nakładka elektryczna na łóżko

UB 190 CosyNight
Nr art.: 370.01

Sterowanie przez
aplikację –
w domu
i w podróży
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SleepLine

SleepLine

LB 37 White / Toffee

WL 75

UB 190 CosyNight

SL 10 DreamLight

Nawilżacz powietrza
• Z ultradźwiękową technologią nawilżania
zapewniającą energooszczędność i cichą
pracę
• Do rozprowadzania zapachu w pomieszczeniu – przeznaczony do olejków aromatycznych
• Z trybem nocnym: cicha praca bez przeszkadzającego oświetlenia

Budzik świetlny
• Naturalne zasypianie i łagodne przebudzenie dzięki symulacji wschodu i zachodu
słońca
• Z melodiami ułatwiającymi zasypianie i przebudzenie w celu przywrócenia prawidłowego rytmu snu
• Innowacyjne połączenie ze smartfonem
• Wygodna i łatwa obsługa również za pomocą bezpłatnej aplikacji „beurer LightUp”
• Nastrojowe światło LED ze zmianą koloru

Komfortowa nakładka elektryczna na łóżko
• Nakładka elektryczna na łóżko sterowana przez
aplikację (WIFI)
• Sterowanie w domu i zdalne
• Sterowanie głosem przez Amazon Alexa
• Indywidualne programy ogrzewania na
poszczególne dni tygodnia
• Niezależne ustawianie stref ogrzewania (ciało
+ stopy)
• Strona zewnętrzna z bawełny

Wyświetlacz ułatwiający zasypianie
• Subtelny wyświetlacz ułatwiający zasypianie
• Pulsujące światło na suficie pokoju
• Wdychanie i wydychanie w rytmie światła
• Możliwość wyboru czerwonego lub niebieskiego światła
• Możliwość ustawienia 2 technik oddychania

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 20 m2

Barwna symulacja wschodu i zachodu słońca

Pulsujące światło na suficie wspiera świadomy

2 poziomy

Możliwość wyboru pomiędzy radiem, sygna-

Z oddychającego materiału

Maks. wydajność nawilżania 200 ml/h

łem budzika, 6 melodiami budzenia a 4 melo-

Szybkie nagrzewanie

diami ułatwiającymi zasypianie

2 strefy, każda z 9 ustawieniami temperatury

Delikatna pomoc w zasypianiu

Nastrojowe światło LED z funkcją zmiany barwy

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Możliwość wyboru czerwonego lub niebieskiego światła

i indywidualnym ustawieniem barwy (256 odcieni)

Możliwość wyboru funkcji automatycznego wyłączania

Możliwość ustawienia 2 technik oddychania

Pojemność zbiornika: 2,0 l

2 ustawiane czasy alarmów

Redukcja temperatury w programie ogrzewania

Technika oddychania jogi 4-7-8

Wyjmowany zbiornik na wodę

10 miejsc w pamięci radia

Bardzo cicha praca

rytm oddychania

4 sekundy wdychania

Ustawiana intensywność światła (bezstopniowo przez aplikację)

Podświetlany wyświetlacz LCD

Wstrzymanie oddechu na 7 sekund

Diody kontrolne LED: biała lub niebieska

Natężenie światła: około 2000 lx (w odległości 15 cm)

Odczepiany wyłącznik

8 sekund wydychania

wskazuje różne poziomy nebulizacji, czerwona

Wymiary: Ø około 19,5 x 22,5 cm

Strona zewnętrzna: bawełna; strona spodnia: polar

Relaksacyjna technika oddychania

oznacza pusty zbiornik na wodę

Niebieskie podświetlenie LCD

Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm

4 sekundy wdychania

Automatyczne wyłączanie

Funkcja drzemki (snooze) 1–30 min

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

6 sekund wydychania

2-poziomowy: około 20 W

Możliwość wykorzystania jako lampki do czytania

55 W

Płynna regulacja nachylenia

15 wkładek do aplikacji aromatów

Wejście Aux do odtwarzania własnej muzyki

OEKO-TEX ® 100

Włączanie i wyłączanie za pomocą przycisku dotykowego

W zestawie szczoteczka do czyszczenia

(w zestawie z kablem Aux)

Konfiguracja za pomocą Bluetooth®

Automatyczne wyłączanie (8–20 min)

Oddzielny obszar związany ze spaniem w aplikacji „beurer LightUp”

Sterowanie zdalne poprzez WIFI

W zestawie podstawka

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłat-

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłat-

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Opcjonalnie dostępny filtr zabezpieczający przed kamieniem, nr art.: 163 803

ną aplikacją „beurer LightUp”.

ną aplikacją „beurer CosyNight”.

3-letnia gwarancja

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

Nr EAN: white: 4211125681135

3-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Nr art.: white: 681.13

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Nr EAN: toffee: 4211125681173

Nr EAN: 4211125589288

Nr EAN: 4211125370015

Nr EAN: 4211125677657

Nr art.: toffee: 681.17

Nr art.: 589.28

Nr art.: 370.01

Nr art.: 677.65
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Terapia światłem i budziki świetlne

Wellbeing

Terapia świetlna

Dodatkowa porcja światła dziennego zapewnia lepszy well-being.
Zwłaszcza w porach roku, w trakcie których światło dzienne jest ograniczone, może dojść do
zaburzeń w gospodarce hormonalnej. Zastosowanie lampy o świetle dziennym przerywa produkcję hormonu snu, melatoniny, a jednocześnie zwiększa produkcję hormonu szczęścia – serotoniny. Efektem jest pozytywna zmiana nastroju i powiew świeżości na cały dzień.

Lampy o świetle dziennym

Moja porcja hormonu
szczęścia.
I pochmurne
dni stają się
słoneczne.

TL 50
Nr art.: 608.15

TL 70
Nr art.: 608.25

TL 90
Nr art.: 608.30

TL 100
Nr art.: 608.35

Lampy o świetle dziennym – urządzenia kompaktowe

TL 20
Nr art.: 608.03

TL 30
Nr art.: 608.05

System świetlny zapewniający energię na
cały dzień. Lampa o świetle dziennym TL
45 Perfect Day z 3 temperaturami barwowymi symuluje naturalną drogę słońca. Do

TL 41 Touch
Nr art.: 608.11

TL 45 Perfect Day
Nr art.: 608.13

Idealny sprzęt do
biura. Wspomaga
fazy pracy i odpoczynku

regulacji rytmu dzień-noc z fazami terapii,
koncentracji i odpoczynku. Technologia LED
zapewnia wyjątkowo jasne i równomierne
oświetlenie.

Dane w Kelvinach
<2700-3300 3300-5300 >5300 3300-5300 <2700-3300
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Terapia świetlna
Wellbeing

Terapia świetlna

Ciepło z efektem głębi.

Symulowany wschód słońca zapewnia poranną dawkę dobrego humoru.

Kojące ciepło dzięki terapii światłem. Promienie lampy na podczerwień wnikają w głąb ciała na głębokość kilku

Nasze budziki świetlne budzą delikatnie i pozwalają spokojnie rozpocząć dzień. Sekret: miękkie, rozjaśniające się

milimetrów. Łagodzą objawy przeziębień i działają odprężająco na nasze mięśnie. Wszystkie lampy na podczer-

stopniowo światło, które w naturalny sposób symuluje wschód słońca. Finałowy dźwięk budzenia lub melodia nie

wień i promienniki ciepła firmy Beurer są certyfikowanymi wyrobami medycznymi.

pozwolą Ci zaspać.

Niezbędne w każdej domowej apteczce – naturalna siła i głębia światła
podczerwonego działają niezwykle dobrze w przypadku przeziębienia
i napięcia mięśni. Dla bezpiecznego użytku w domu do każdej lampy na
podczerwień firmy Beurer dołączono bezpłatne okulary ochronne.

Budzik świetlny firmy Beurer wspiera naturalny rytm snu, zapewniając
szczęśliwy początek dnia. Wszystkie budziki świetlne firmy Beurer wyposażono w nastrojowe światło LED z możliwością zmiany koloru i unieruchomienia kolorystycznego – są idealne do stosowania również jako
lampka nocna. Natężenie światła regulowane zgodnie z preferencjami.

Lampy na podczerwień

Budzik świetlny

Bardzo duży obszar
naświetlania

IL 11
Nr art.: 614.03

IL 21
Nr art.: 616.01

IL 35
Nr art.: 616.12

256 odcieni do
wyboru

WL 50
Nr art.: 589.21

Z bezpłatną aplikacją
„beurer LightUp” dodatkowo podnoszącą komfort
obsługi
Płynna regulacja kąta
nachylenia 0–50°

IL 50
Nr art.: 619.00
82

WL 75
Nr art.: 589.28
83

TL 20

Lampa o świetle dziennym
• Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
• Kompaktowy rozmiar dzięki technologii LED
• Idealna do domu i biura
• Zmienna regulacja nóżki

Lampy o świetle dziennym
Wellbeing

Lampy o świetle dziennym
TL 30

TL 41 Touch

TL 45 Perfect Day

Więcej informacji o produktach
TL 45 Perfect Day

TL 50

Lampa o świetle dziennym

Lampa o świetle dziennym
• Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
• Technologia LED
• Kompaktowe wymiary
• Idealna na biurko
• Wygodna obsługa przyciskiem dotykowym

Lampa o świetle dziennym
• Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
• Technologia LED
• Kompaktowe wymiary
• Idealna do biura
• Wygodna obsługa przyciskiem dotykowym
• Możliwość ustawienia 3 temperatur barwowych w celu uregulowania rytmu dnia i nocy

Słoneczny nastrój – również w miesiącach, w których brakuje słońca.

Lampa o świetle dziennym
• Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
• Urzekające wzornictwo dzięki technologii
LED
• Kompaktowe wymiary

• Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego

• Kompaktowy rozmiar dzięki technologii LED
• Idealna na biurko i w podróży
• Zmienna regulacja nóżki

Nasza absolutna nowość w linii lamp o świetle
dziennym imituje naturalny rytm zmian
światła słonecznego w ciągu dnia oraz
wspomaga różne fazy aktywności i wypoczynku w ciągu całego dnia pracy.
Do wyboru trzy temperatury barwowe.
W różny sposób oddziałują na ludzkie oko
i doskonale wspomagają fazy koncentracji oraz
wypoczynku. W biurze pomaga tryb Active,
przy którym z łatwością, w pełnym skupieniu
uporasz się ze swoją pracą, tryb Relax
pozwala na chwile odprężenia o długotrwałym
efekcie. Specjalny tryb Therapy zapewni
dodatkową dawkę światła dziennego.

1)

Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie

Wyjątkowo równomierne oświetlenie

Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie

Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie

Natężenie światła: około 10 000 lx

Natężenie światła: około 10 000 lx

Natężenie światła: około 10 000 lx

Natężenie światła1): ok. 10 000 lx

(w odległości 10 cm)

(w odległości 10 cm)

(w odległości 20 cm)

(w odległości 20 cm)

Idealna do domu i biura

Idealna na biurko i w podróży

Idealna na biurko

Idealna do biura

Bez migotania i promieniowania UV

Bez migotania i promieniowania UV

Bez migotania i promieniowania UV

Bez migotania i promieniowania UV
Do imitacji słonecznego przebiegu dnia
Regulacja rytmu dzień–noc

Możesz samodzielnie określić przebieg Twojego dnia.
Lampa o świetle dziennym zapewnia
słoneczne dni przez cały rok i w naturalny
sposób wspiera Cię w Twoich działaniach.

Tryb Therapy (6500 K)
dodaje energii

Wyjątkowo równomierne oświetlenie
Natężenie światła: około 10 000 lx
(w odległości 15 cm)
Bez migotania i promieniowania UV

3 temperatury barwowe do wyboru
Active: około 4300 K, przedpołudnie, praca
Powierzchnia naświetlania ok. 16,5 x 8,5 cm

Powierzchnia naświetlania ok. 12 x 20 cm

Powierzchnia naświetlania ok. 20 x 22 cm

w skupieniu

Powierzchnia naświetlania Ø ok. 24,6 cm

Wymiary produktu ok. 21 x 2 x 13 cm

Wymiary produktu ok. 15,6 x 2,0 x 23,6 cm

Wymiary produktu ok. 20,7 x 7,6 x 27 cm

Therapy: około 6500 K, południe, terapia z na-

Wymiary: Ø około 24,6 x 26 cm

Energooszczędna technologia LED

Energooszczędna technologia LED

Energooszczędna technologia LED

tężeniem światła 10 000 lx

Wygodna obsługa jednym przyciskiem

Wygodna obsługa jednym przyciskiem

Wygodna obsługa przy pomocy jednego przycisku dotykowego

Relax: około 3000 K, wieczór, wypoczynek

Regulowana nóżka, możliwość ustawienia

Regulowana nóżka, możliwość ustawienia

Rozkładana nóżka

Rozkładana nóżka

poziomo lub pionowo, z dwoma kątami na-

poziomo lub pionowo

Energooszczędna technologia LED
Tryb Active (4300 K)
zwiększa zdolność koncentracji

Wygodna obsługa jednym przyciskiem
Stabilna nóżka

Powierzchnia naświetlania ok. 20 x 20 cm

chylenia

Wymiary produktu ok. 20 x 6,2 x 25 cm
Energooszczędna technologia LED

Z praktyczną torebką do przechowywania
W zestawie zasilacz sieciowy

W zestawie zasilacz sieciowy

W zestawie zasilacz sieciowy

Wygodna obsługa przyciskiem dotykowym

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

W zestawie zasilacz sieciowy

Temperatura barwowa: ok. 6000 K

Temperatura barwowa: ok. 6500 K

Temperatura barwowa: ok. 6500 K

Wyrób medyczny (ustawienie terapeutyczne)

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125608033

Nr EAN: 4211125608057

Nr EAN: 4211125608118

Nr EAN: 4211125608132

Nr EAN: 4211125608156

Nr art.: 608.03

Nr art.: 608.05

Nr art.: 608.11

Nr art.: 608.13

Nr art.: 608.15
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1)

Ustawienie terapeutyczne

W zestawie zasilacz sieciowy
Tryb Relax (3000 K)
ułatwia odprężenie

Wyrób medyczny
Temperatura barwowa: ok. 5300 K
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Budzik świetlny
Wellbeing

Lampy o świetle dziennym
TL 70

TL 90

TL 100

WL 50

WL 75

Lampa o świetle dziennym
• Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
• Urzekające wzornictwo dzięki technologii
LED
• Minutnik z automatycznym wyłączaniem
• Ściemniacz z 10 stopniami jasności

Lampa o świetle dziennym
• Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
• Z minutnikiem LED do wyświetlania czasu
trwania zabiegu
• Płynna regulacja nachylenia

Lampa o świetle dziennym
• 2 w 1: Lampa o świetle dziennym i nastrojowe światło w jednym produkcie
• Innowacyjne połączenie między smartfonem
a lampą o świetle dziennym – wygodna
i prosta obsługa także przez bezpłatną aplikację „beurer LightUp”

Budzik świetlny
• Naturalne zasypianie i łagodne przebudzenie dzięki symulacji wschodu i zachodu
słońca
• Z melodiami ułatwiającymi zasypianie i przebudzenie w celu przywrócenia prawidłowego rytmu snu
• Możliwość odtwarzania własnej muzyki przez
streaming Bluetooth®
• Nastrojowe światło LED ze zmianą koloru

Budzik świetlny
• Naturalne zasypianie i łagodne przebudzenie dzięki symulacji wschodu i zachodu
słońca
• Z melodiami ułatwiającymi zasypianie i przebudzenie w celu przywrócenia prawidłowego rytmu snu
• Innowacyjne połączenie ze smartfonem
• Wygodna i łatwa obsługa również za pomocą bezpłatnej aplikacji „beurer LightUp”
• Nastrojowe światło LED ze zmianą koloru

Wyjątkowo równomierne oświetlenie

Wyjątkowo równomierne oświetlenie

Wyjątkowo równomierne oświetlenie

Barwna symulacja wschodu i zachodu słońca

Barwna symulacja wschodu i zachodu słońca

Natężenie światła: około 10 000 lx

Natężenie światła: około 10 000 lx

Natężenie światła: około 10 000 lx

Możliwość wyboru pomiędzy radiem, sygna-

Możliwość wyboru pomiędzy radiem, sygna-

(w odległości 10 cm)

(w odległości 15 cm)

(w odległości 10 cm)

łem budzika, 2 melodiami budzenia a 1 melo-

łem budzika, 6 melodiami budzenia a 4 melo-

Bez migotania i promieniowania UV

Bez migotania i promieniowania UV, zapłon bez migotania

Bez migotania i promieniowania UV

dią ułatwiają zasypianie

diami ułatwiającymi zasypianie

Wskaźnik czasu użytkowania w 5 stopniach

Wskazanie czasu trwania zabiegu w przedzia-

Wskaźnik czasu użytkowania w 5 stopniach

Nastrojowe światło LED ze zmianą koloru oraz

Nastrojowe światło LED z funkcją zmiany barwy

(15–120 min, 5 diod LED)

łach 15-minutowych (15–120 min, 8 diod LED)

(15–120 min, 5 diod LED)

z indywidualnym ustawieniem barwy

i indywidualnym ustawieniem barwy (256 odcieni)

Minutnik z automatycznym wyłączaniem

Z minutnikiem LED do wyświetlania czasu

Minutnik z automatycznym wyłączaniem

2 ustawiane czasy alarmów

2 ustawiane czasy alarmów

trwania zabiegu

Nastrojowe światło z funkcją zmiany koloru i indy-

Maks. 30 miejsc w pamięci radia

10 miejsc w pamięci radia

widualnym ustalaniem barwy w 256 odcieniach

Regulowana intensywność światła (3 poziomy światła)

Ustawiana intensywność światła (bezstopniowo przez aplikację)

Powierzchnia naświetlania Ø ok. 33,4 cm

Powierzchnia naświetlania ok. 33,7 x 51,4 cm

Powierzchnia naświetlania Ø ok. 33,4 cm

Wymiary: Ø około 33,4 x 34,5 cm

Wymiary produktu ok. 33,7 x 24,1 x 58,1 cm

Wymiary: Ø około 33,4 x 34,5 cm

Wymiary: Ø około 10,8 x 13,2 cm

Wymiary: Ø około 19,5 x 22,5 cm

Energooszczędna technologia LED

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędna technologia LED

Regulacja jasności wyświetlacza

Niebieskie podświetlenie LCD

Stabilna nóżka

Stabilna nóżka

Stabilna nóżka

Funkcja drzemki (snooze) do 30 min

Funkcja drzemki (snooze) 1–30 min

Ściemniacz z 10 stopniami jasności

Wygodna obsługa jednym przyciskiem

Ściemniacz z 10 stopniami jasności

Możliwość wykorzystania jako lampki nocnej

Możliwość wykorzystania jako lampki do czytania

Funkcja pamięci ściemniacza dla ostatnio

Płynna regulacja nachylenia

Funkcja pamięci ściemniacza dla ostatnio

Wejście Aux do odtwarzania własnej muzyki

Wejście Aux do odtwarzania własnej muzyki

ustawionej jasności

Lampy 2 x 36 W

ustawionej jasności

(w zestawie z kablem Aux)

(w zestawie z kablem Aux)

W zestawie zasilacz sieciowy

Możliwość odtwarzania muzyki przez streaming Bluetooth®

Oddzielny obszar związany ze spaniem w aplikacji „beurer LightUp”

W zestawie zasilacz sieciowy

Natężenie światła: około 2000 lx (w odległości 15 cm)

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny (lampa o świetle dziennym)

Zasilanie akumulatorowe (czas działania około 3 godz.) i sieciowe

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bez-

Temperatura barwowa: ok. 5300 K

Temperatura barwowa świetlówek: około 6500 K

Temperatura barwowa: ok. 5300 K

W zestawie złącze USB i kabel do ładowania

płatną aplikacją1) „beurer LightUp”

Sprawność statecznika: ~ 98%

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bez-

Sprawność lampy: 67 lm/W

płatną aplikacją1) „beurer LightUp”

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125608255

Nr EAN: 4211125608309

Nr EAN: 4211125608354

Nr EAN: 4211125589219

Nr EAN: 4211125589288

Nr art.: 608.25

Nr art.: 608.30

Nr art.: 608.35

Nr art.: 589.21

Nr art.: 589.28
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1)

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0 i Android™ od wersji 8.0, wyposażonymi w moduł Bluetooth® od wersji 4.0
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IL 11

Lampy na podczerwień
IL 21

IL 35

IL 50

Wellbeing

Lampy na podczerwień

Więcej informacji o produkcie w sekcji Zastosowanie podczerwieni

Kojąca terapia światłem podczerwonym w domu
Samodzielna terapia z zastosowaniem ciepła światła podczerwonego ma coraz większe
znaczenie przede wszystkim przy przeziębieniach. Terapia światłem podczerwonym może też
złagodzić bóle mięśniowe przy napięciach mięśni. We wszechstronnym asortymencie lamp na
podczerwień firmy Beurer każdy znajdzie odpowiedni produkt.
Plus: W trosce o maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania do
każdej lampy na podczerwień bezpłatnie dodawane okulary ochronne
firmy Beurer.
Lampa na podczerwień
• Kojące ciepło
• W razie przeziębienia, skurczy mięśni

Lampa na podczerwień
• Kojące ciepło
• W razie przeziębienia, skurczy mięśni

Lampa na podczerwień
• Kojące ciepło
• W razie przeziębienia, skurczy mięśni
• Z 3-stopniowym, elektronicznym
minutnikiem
• Funkcja wyłączania

Promiennik podczerwieni
• Kojące ciepło
• W razie przeziębienia, skurczy mięśni
• Z nastawianym cyfrowym minutnikiem
• Funkcja wyłączania

Ok. 100 W

Ok. 150 W

Ok. 150 W

Ok. 300 W
Powierzchnia naświetlania 30 x 40 cm

5 stopni nachylenia

5 stopni nachylenia

5 stopni nachylenia

Płynna regulacja odcienia w zakresie 0–50 stopni

Kolba ze szkła prasowanego

Kolba ze szkła prasowanego

Ceramiczna płytka szklana
100% ochrona przed promieniowaniem UV

Wyświetlanie czasu zabiegu w przedziałach

Możliwość indywidualnego ustawienia czasu

5-minutowych (5–10–15 min, 3 diody LED)

użytkowania (1–15 min)

Minutnik z automatycznym wyłączaniem po

Minutnik z automatycznym wyłączaniem po

upływie ustawionego czasu

upływie ustawionego czasu
Aktywna wentylacja
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Z okularami ochronnymi

Z okularami ochronnymi

Z okularami ochronnymi

Z okularami ochronnymi
Mechanizm zwijania przewodu

Z kratką ochronną

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Zestaw uzupełniający – zamienna żarówka do lampy 100 W, nr art.: 614.51

Zestaw uzupełniający – wymienna świetlówka 150 W, nr art.: 616.51

Zestaw uzupełniający – wymienna świetlówka 150 W, nr art.: 616.51

Zestaw uzupełniający – wymienna świetlówka 300 W, nr art.: 162 620

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125614010

Nr EAN: 4211125616014

Nr EAN: 4211125616120

Nr EAN: 4211125619008

Nr art.: 614.03

Nr art.: 616.01

Nr art.: 616.12

Nr art.: 619.00
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Żarówka do IL 11, IL 21 i IL 35 może różnić się od przedstawionej na rysunku
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Odprężenie i masaż

Odprężenie i masaż

Zdrowy styl życia – trener do jogi w domu.
Łatwy i efektywny masaż i rozciąganie w obszarze karku, ramion i pleców w domu. Zaoszczędź sobie drogi do
studia i ciesz się głęboko działającym zastosowaniem we własnych czterech ścianach. Poleca Barbara Becker
(przedsiębiorca z branży mody, urody i fitnessu): mata do jogi i rozciągania MG 280 jest idealnym towarzyszem do rozciągania mięśni i relaksu. Bezcenne momenty relaksacyjne – po prostu w domu.

Wskazówka
Barbary: Odpręż
się w codziennym
życiu dzięki
macie do jogi
i rozciągania
firmy Beurer.

Większa elastyczność i mobilność ułatwiają codzienne czynności. Obsługa za pomocą pilota jest
prosta i wygodna. Zrób coś dobrego – doświadczysz dużej dawki opanowania i świeżej energii.

Z 7 komorami
powietrznymi
imitującymi ćwiczenia
jogi i rozciąganie

Barbara Becker wie, co
jest najważniejsze, aby
czuć się dobrze w swoim
ciele.

Mata do jogi i rozciągania MG 280
· Do wszechstronnego użytku przy rozciąganiu
mięśni i rozluźniania
· Zapewnia większą elastyczność i swobodę
ruchu
90

· Z 7 komorami powietrznymi imitującymi ćwiczenia jogi i rozciąganie
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Odprężenie
stress releaZer® Bluetooth®

Odprężenie
Więcej informacji o produktach stress releaZer® Bluetooth®

MG 280

Skuteczne uspokojenie ośrodkowych dróg nerwowych.

Więcej informacji o produkcie MG 280

Długie chwile relaksu w domu.
Dwójka, która idealnie pasuje do siebie: Beurer i Barbara Becker. Współpraca, która jest
synonimem zdrowego stylu życia i wysokiej jakości relaksu. Ciesz się dedykowanymi ćwiczeniami w strefie pleców, ramion i karku. Komory powietrzne naśladują określone ćwiczenia jogi
i ćwiczenia rozciągające, przeprowadzając Cię przez Twój osobisty trening. Masz do wyboru
cztery ustawione fabrycznie programy zawierające trzy poziomy intensywności. Zrelaksuj się
na zakończenie dnia i jednocześnie zwiększ swoją elastyczność oraz swobodę ruchów.

Umieszczenie urządzenia stress releaZer® w okolicy przepony działa kojąco na główne połączenia nerwowe w tym centralnym obszarze ciała i wyrównuje oddech. Urządzenie stress releaZer®
przesyła impulsy ułatwiające użytkownikowi prawidłowe oddychanie.

Wskazówka Barbary Becker: zrób coś dobrego dla siebie, ciesz się małymi chwilami, które
należą tylko do Ciebie.
stress releaZer ®
• Pomoc w odprężaniu i trening oddechu
w celu złagodzenia stresu
• Silnik wibracyjny z drganiami o niskiej częstotliwości
• Możliwość ustawienia 3 cykli oddechowych
• Wybór kompozycji muzycznych za pomocą
aplikacji (las/dżungla/morze)

Mata do jogi i rozciągania
• Do wszechstronnego użytku przy rozciąganiu
mięśni i rozluźniania
• Zapewnia większą elastyczność i swobodę
ruchu
• Z 7 komorami powietrznymi imitującymi ćwiczenia jogi i rozciąganie

Masaż wibracyjny zmniejszający stres

Do masażu i rozciągania w strefie pleców,

Możliwość ustawienia 3 cykli oddechowych
(10/12/14 sekund)
Możliwość dodatkowego włączenia pierścienia
świetlnego w celu sygnalizowania wdechu i wydechu

Nowość – teraz z pomiarem stresu
Za pomocą nowego pomiaru stresu można wykryć takie
czynniki, jak napięcie, zdolność regeneracji i stan energii,
oraz monitorować postępy.

Dołączana funkcja podgrzewania

Czas ładowania 4 godz.
Czas działania 11 godz. bez funkcji podgrzewania lub 3 godziny z funkcją podgrzewania

7 komór powietrznych
4 programy ustawione fabrycznie
3 poziomy intensywności
Dołączana funkcja podgrzewania
Dołączany masaż wibracyjny

Umieszczenie w okolicy przepony
Zasilanie akumulatorowe

ramion i karku

Łatwa obsługa za pomocą pilota
Możliwość połączenia ze
smartfonem za pomocą
technologii Bluetooth®
i współdziałania z aplikacją
„beurer CalmDown”

Masaż i rozciąganie
7 optymalnie zlokalizowanych komór
powietrznych dostosowuje się do
Twojego ciała i w ukierunkowany sposób
rozciąga te jego partie, które są dla
Ciebie ważne.

Składana i z praktyczną taśmą zapięcia na
rzep do mocowania
Z uchwytem do wygodnego noszenia

Komfortowa obsługa dla
indywidualnego
sterowania
Automatyczne wyłączanie

Możliwość bezpłatnego pobrania aplikacji „beurer
CalmDown”. Kompatybilność z systemem iOS od wersji
12.0 i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0
5W
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: Nr EAN: 4211125640330
Nr art.: 640.33
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NOWE WYDANIE

beurer CalmDown
* pomiar stresu za pomocą aplikacji
* diagnostyka stresu
* nowe tytuły muzyczne
* nowy, nowoczesny design

NOWA APLIKACJA

36 W

Dodatkowa porcja ciepła

3-letnia gwarancja

Odpowiednio rozgrzane ciało pozwala rozluźnić mięśnie i tkanki.
Zwiększa to skuteczność programu masażu i rozciągania.

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

heat
function

Nr EAN: 4211125643492
Nr art.: 643.49
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Masaż

Masaż

MG 16 zielony/czerwony

MG 21

MG 40

MG 55

MG 70

MG 80

Miniaparat do masażu
• Delikatny masaż wibracyjny
• Chwila relaksu – w domu, biurze lub podróży
• Dostępny w kolorze zielonym lub czerwonym

Urządzenie do masażu z promiennikiem
podczerwieni
• Kojący i relaksujący masaż wibracyjny

Urządzenie do masażu z promiennikiem
podczerwieni
• Kojący masaż wibracyjny
• Obracana głowica masująca i regulowana
rączka
• Idealne urządzenie do masażu na wybranym obszarze ciała i masażu punktowego

Urządzenie do masażu ostukującego
• Głęboko działający, relaksacyjny masaż
ostukujący
• Do odprężenia i rozluźnienia mięśni

Urządzenie do masażu z promiennikiem
podczerwieni
• Głęboko działający, odprężający masaż
przez delikatne ostukiwanie
• Odłączana rączka dla uniwersalnego zastosowania

Urządzenie do masażu z promiennikiem
podczerwieni
• Głęboko działający, odprężający masaż
przez delikatne ostukiwanie
• Masaż z podwójną głowicą

Płynna regulacja intensywności masażu

Płynna regulacja intensywności masażu

Płynna regulacja intensywności masażu

Mały i poręczny

Ciepło podczerwieni, włączane dodatkowo

Ciepło podczerwieni, włączane dodatkowo

Funkcja podgrzewania, dodatkowo włączana

Ciepło podczerwieni, włączane dodatkowo

Ciepło podczerwieni, włączane dodatkowo

Z podświetleniem LED

3 wymienne końcówki masujące

4 wymienne końcówki masujące (2 końcówki

3 wymienne końcówki masujące

2 wymienne końcówki masujące

2 wymienne końcówki masujące

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

(2 końcówki z wypustkami, końcówka

z wypustkami, końcówka ze szczotką, nakładka

(końcówka z wypustkami, końcówka okrągła,

(końcówka miękka, końcówka z wypustkami)

(końcówka z wypustkami, końcówka

ze szczotką)

stożkowa)

końcówka cylindryczna)

Idealny do masażu pleców, karku, ramion i nóg

pięciopunktowa)

Wymienne końcówki z blokadą obrotu zapewniające stabilny uchwyt i prostą obsługę
2 poziomy działania (masaż wibracyjny,

3 poziomy działania (masaż wibracyjny, ciepło

2 poziomy działania

2 poziomy działania

masaż wibracyjny z ciepłem podczerwieni)

z podczerwieni, masaż wibracyjny z ciepłem

(masaż ostukujący, masaż ostukujący

(masaż ostukujący, masaż ostukujący

podczerwieni)

z ciepłem podczerwieni)

z ciepłem podczerwieni)

Odłączana, nieślizgająca się rączka z po-

Antypoślizgowy uchwyt

3 pozycje regulacji rączki

Antypoślizgowy uchwyt

wierzchnią Soft Touch
O ergonomicznym kształcie
Obracana głowica masująca (180°)

6W

12 W

20 W

22 W

35 W

Nr EAN: zielony: 4211125646165

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Nr art.: zielony: 646.16

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: czerwony: 4211125646158

Nr EAN: 4211125648114

Nr EAN: 4211125648251

Nr EAN: 4211125643201

Nr EAN: 4211125649050

Nr EAN: 4211125649012

Nr art.: czerwony: 646.15

Nr art.: 648.11

Nr art.: 648.25

Nr art.: 643.20

Nr art.: 649.05

Nr art.: 649.01

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: 4 x 8
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Masaż

Masaż – Shiatsu

MG 100

MG 510 To Go

MG 135

MG 145

MG 147

Urządzenie do masażu ostukującego z podczerwienią
• Obudowa z piaskowanego aluminium
• Perfekcyjne zastosowanie – osobno lub we
dwoje
• Głęboko działający, relaksacyjny masaż
ostukujący
• Masaż z podwójną głowicą

Urządzenie do masażu ostukującego
• Wydajny akumulator litowo-jonowy
• Bardzo długi czas działania wynoszący 2
godz. (przy średniej intensywności)
• Do odprężenia i regeneracji mięśni po zajęciach sportowych
• Głęboko działający, relaksacyjny masaż
ostukujący
• Do zastosowania z uchwytem lub bez niego

Poduszka do masażu Shiatsu
• Uniwersalne urządzenie do masażu ramion,
karku, pleców i nóg
• Uniwersalny kształt poduszki
• Ze zdejmowaną, nadającą się do prania
poszewką
• Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Poduszka do masażu Shiatsu
• Uniwersalne urządzenie do masażu ramion,
karku, pleców i nóg
• Bardzo miękka powierzchnia
• Z funkcją oświetlenia i podgrzewania
• Ze zdejmowaną poszewką z mikropolaru

Poduszka do masażu Shiatsu
• Uniwersalne urządzenie do masażu ramion,
karku, pleców i nóg
• Z pilotem
• Ze zdejmowaną poszewką
• Powierzchnia z oddychającej siatki
• Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

5-stopniowa, regulowana prędkość masażu

5-stopniowa, regulowana intensywność masażu

4 głowice masujące Shiatsu, obracające się parami

4 głowice masujące Shiatsu, obracające się parami

4 głowice masujące Shiatsu, obracające się parami

Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Ciepło podczerwieni, włączane dodatkowo
2 wymienne końcówki masujące

4 wymienne końcówki masujące

(końcówka miękka, końcówka z wypustkami)

(końcówka rozgrzewająca, końcówka chłodzą-

Obroty w lewo / w prawo

Obroty w lewo / w prawo

ca, końcówka miękka, końcówka punktowa)
Wymienne końcówki z blokadą obrotu zapewniające stabilny uchwyt i prostą obsługę
4 programy masażu

2 poziomy działania (masaż ostukujący, masaż

(start, active, vital, relax)

ostukujący z końcówką rozgrzewającą)

2 nieślizgające się rączki

Zdejmowany uchwyt

Podświetlany na niebiesko wyświetlacz funkcji

Podświetlany kolorowy wyświetlacz funkcji

Powierzchnia z mikropolaru

Powierzchnia z oddychającej siatki

Zdejmowana poszewka, którą można prać w pralce

Zdejmowana poszewka, którą można prać w pralce

Zdejmowana poszewka, którą można prać w pralce

Wszechstronne urządzenie dzięki uniwersal-

Wszechstronne urządzenie dzięki uniwersal-

Wszechstronne zastosowanie dzięki dużemu

nemu kształtowi poduszki

nemu kształtowi poduszki

i uniwersalnemu kształtowi poduszki
Łatwa obsługa za pomocą pilota

Z bardzo długim kablem sieciowym

Taśma zapięcia na rzep do zamocowania

Taśma zapięcia na rzep do zamocowania

Zintegrowany akumulator; czas ładowania ok. 3 godz.
Wskaźnik ładowania i stanu naładowania akumulatora
Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

20 W

22,5 W

18 W

12 W

12 W

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125649036

Nr EAN: 4211125645229

Nr EAN: 4211125644130

Nr EAN: 4211125644048

Nr EAN: 4211125643355

Nr art.: 649.03

Nr art.: 645.22

Nr art.: 644.13

Nr art.: 644.04

Nr art.: 643.35
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Masaż – Shiatsu
MG 149

Masaż – Shiatsu
MG 148

MG 150

MG 151

MG 153

Więcej informacji o produkcie MG 153

4 wymiary – realne doświadczenie masażu ręcznego
Masaż zupełnie
jak ręczny

+

Funkcja podgrzewania

Poduszka do masażu Shiatsu
• Uniwersalne urządzenie do masażu ramion,
karku, pleców i nóg
• Ergonomiczny kształt zapewniający idealne
dopasowanie do ciała
• Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Pas do masażu Shiatsu
• Kojący masaż Shiatsu pleców, karku i ramion
• Wszechstronne zastosowanie przy punktowym, odprężającym masażu
• Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Urządzenie do masażu karku
• Głęboko działający i intensywny masaż ostukujący zapewniający odprężenie
• Rozluźnia mięśnie w trudno dostępnym
obszarze ramion i karku

Urządzenie do masażu Shiatsu 3D
• Głowice masujące 3D zapewniające doznania jak podczas prawdziwego masażu
• Uniwersalne urządzenie do masażu ramion,
karku, pleców i nóg
• Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Masażer karku 4D
• Masaż ugniatający o głębokim działaniu do
odprężenia i rozluźnienia mięśni
• Głowice masujące 4D symulują dłonie
i zapewniają doznania jak podczas prawdziwego masażu
• Ze zdejmowaną, nadającą się do prania
poszewką

4 głowice masujące Shiatsu, obracające się parami

4 głowice masujące Shiatsu, obracające się parami

2 głowice do masażu ostukującego

8 obracających się głowic masujących Shiatsu

4 wałki ugniatające i 2 węzły zaciskające

Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Z funkcją podgrzewania

Obroty w lewo / w prawo

Obroty w lewo / w prawo

3 poziomy intensywności

2 poziomy intensywności + 1 tryb masażu

Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Ulga po długim dniu: możesz samodzielnie
zdecydować, gdzie i z jaką intensywnością
zastosujesz masaż ugniatający o głębokim
działaniu. Ciesz się masażem symulującym
masaż ręczny we własnych czterech
ścianach.

6 programów masażu
Obroty w lewo / w prawo

Obroty w lewo / w prawo
3 poziomy intensywności

Powierzchnia z imitacji skóry (zmywalny poliuretan)

Powierzchnia z imitacji skóry (zmywalny poliuretan)

Powierzchnia z imitacji skóry (zmywalny poliuretan)

Ze zdejmowaną, nadającą się do prania poszewką

Wszechstronne zastosowanie dzięki dużemu

Łatwa obsługa za pomocą panelu sterowania

Łatwa obsługa za pomocą panelu sterowania

Łatwa obsługa za pomocą panelu sterowania

Łatwa obsługa za pomocą panelu sterowania

i uniwersalnemu kształtowi poduszki

umieszczonego na produkcie

umieszczonego na produkcie

umieszczonego na produkcie

umieszczonego na produkcie

Możliwość obsługi bez użycia rąk dzięki mocowaniu

Możliwość obsługi bez użycia rąk

na ciele
W zestawie przedłużenie pasa
Praktyczne uchwyty do ręcznej regulacji

Praktyczne uchwyty do ręcznej regulacji

Praktyczne uchwyty do ręcznej regulacji

Praktyczne uchwyty do ręcznej regulacji

intensywności masażu

intensywności masażu

intensywności masażu

intensywności masażu

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

18 W

12 W

60 W

24 W

24 W

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125643034

Nr EAN: 4211125643072

Nr EAN: 4211125643058

Nr EAN: 4211125643089

Nr EAN: 4211125643102

Nr art.: 643.03

Nr art.: 643.07

Nr art.: 643.05

Nr art.: 643.08

Nr art.: 643.10

Łatwe i solidne mocowanie za pomocą klamry
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Top: Dzięki wygodnemu panelowi obsługi
możesz łatwo, indywidualnie sterować
intensywnością i trybem masażu.
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Masaż – Shiatsu

Masaż – Shiatsu
MG 206

MG 260 HD 2 w 1

MG 295 HD 3D

MG 315

MG 320 HD 3 w 1

Mata do masażu shiatsu
• Odprężający masaż pleców shiatsu
• Z funkcją minutnika
• Dodatkowo włączana funkcja oświetlenia
i podgrzewania
• Bardzo lekka i wąska
• Łatwość obsługi
• Welurowa poszewka, którą można prać

Mata do masażu shiatsu
• Masaż karku Shiatsu z możliwością regulacji
wysokości
• Odprężający masaż pleców Shiatsu
• Masaż punktowy
• Kojący masaż rolkami
• Dodatkowo włączana funkcja oświetlenia
i podgrzewania
• Welurowa poszewka, którą można prać

Mata do masażu shiatsu
• Głęboko działający masaż pleców 3D
• Masaż karku Shiatsu z możliwością elektrycznej regulacji wysokości
• Masaż punktowy
• Kojący masaż rolkami
• Dodatkowo włączana funkcja oświetlenia
i podgrzewania
• Funkcja podgrzewania w siedzisku
• Poszewka pod kark, którą można prać

Mata do masażu shiatsu
• Głęboko działający masaż całego ciała za
pomocą 4-głowicowego systemu do masażu
• Funkcja automatycznego skanowania ciała
• Masaż Shiatsu, wibracyjny i wałkujący
• Kojący masaż karku
• Bardzo duża powierzchnia masażu (rozmiar XL)
• Dodatkowo włączana funkcja oświetlenia
i podgrzewania
• Siatkowa poszewka, którą można prać

Masażer pneumatyczny Shiatsu na siedzenie
• Głęboko działający masaż 3 w 1 – Shiatsu,
pneumatyczny i punktowy
• Kojący masaż karku
• Dodatkowo włączana funkcja oświetlenia
i podgrzewania
• Poszewka na kark i plecy, którą można prać

2 rotujące paluchy do masażu karku Shiatsu

2 rotujące paluchy do masażu karku Shiatsu

4 głowice masujące Shiatsu, obracające się

4 głowice masujące Shiatsu – z techniką odchylania w 3D

4 głowice masujące Shiatsu, obracające się
parami

parami lub rolujące

Ruch wzdłuż kręgosłupa

Ruch wzdłuż kręgosłupa

Ruch wzdłuż kręgosłupa

2 rotujące paluchy do masażu karku Shiatsu
4-głowicowy system do masażu – indywidual-

4-głowicowy system do masażu, głowice

na regulacja

obracające się parami

Ruch wzdłuż kręgosłupa

Masaż pneumatyczny w okolicy talii i uda

3 automatyczne programy masażu
3 obszary masażu wybierane indywidualnie
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3 obszary masażu wybierane indywidualnie

3 obszary masażu wybierane indywidualnie

3 obszary masażu wybierane indywidualnie

Ruch wzdłuż kręgosłupa

2 stopnie prędkości

2 stopnie prędkości

4-stopniowa regulacja rozpiętości głowic

3 obszary masażu wybierane indywidualnie

Powierzchnia z imitacji skóry (zmywalny poliuretan)

Powierzchnia z imitacji skóry (zmywalny poliuretan)

Powierzchnia z imitacji skóry (zmywalny poliuretan)

Powierzchnia z imitacji skóry (zmywalny poliuretan)

3 poziomy intensywności masażu pneumatycznego

Welurowa poszewka pod plecy, którą można prać (40°C)

Welurowe i siatkowe poszewki na kark i plecy

Siatkowa poszewka na kark, którą można prać (40°C)

Siatkowa poszewka na plecy, którą można

Powierzchnia z imitacji skóry (zmywalny poliuretan)

(prać w temp. 40°C)

Poliuretanowa poszewka na plecy, którą można prać (40°C)

prać (40°C)

Welurowe i siatkowe poszewki na kark i plecy

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Zdejmowana poduszka siedziska

Zdejmowana poduszka siedziska

Ergonomiczne siedzisko w kształcie muszli

(prać w temp. 40°C)
Ergonomiczne siedzisko z bardzo dużą po-

Łatwa obsługa za pomocą pilota

wierzchnią masującą

Ergonomiczne siedzisko w kształcie muszli

Praktyczny wieszak ułatwiający przechowywanie w szafie

Praktyczny wieszak ułatwiający przechowywanie w szafie

Praktyczny wieszak ułatwiający przechowywanie w szafie

Praktyczny wieszak ułatwiający przechowywanie w szafie

Praktyczny wieszak ułatwiający przechowywanie w szafie

Możliwość stosowania na wszelkich siedze-

Możliwość stosowania na wszelkich siedze-

Możliwość stosowania na wszelkich siedze-

Możliwość stosowania na wszelkich siedze-

Możliwość stosowania na wszelkich siedze-

niach o odpowiedniej głębokości z oparciem

niach o odpowiedniej głębokości z oparciem

niach o odpowiedniej głębokości z oparciem

niach o odpowiedniej głębokości z oparciem

niach o odpowiedniej głębokości z oparciem

Wytrzymała część tylna

Wytrzymała część tylna

Wytrzymała część tylna

Wytrzymała część tylna

Wytrzymała część tylna

Taśmy zapięcia na rzep do mocowania

Taśmy zapięcia na rzep do mocowania

Taśmy zapięcia na rzep do mocowania

Taśmy zapięcia na rzep do mocowania

Taśmy zapięcia na rzep do mocowania

Z funkcją minutnika 5/10/15 min

Z funkcją minutnika 5/10/15 min

Z funkcją minutnika 5/10/15 min

Z funkcją minutnika 5/10/15 min

Z funkcją minutnika 5/10/15 min

18 W

42 W

48 W

60 W

35 W

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125649135

Nr EAN: 4211125640378

Nr EAN: 4211125640538

Nr EAN: 4211125640637

Nr EAN: 4211125648091

Nr art.: 649.13

Nr art.: 640.37

Nr art.: 640.53

Nr art.: 640.63

Nr art.: 648.09
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Masaż – Shiatsu

Masaż Shiatsu / masaż stóp

MC 3800 HCT –
Modern

MC 5000 HCT –
Deluxe

FM 39

FM 60

FM 90

Fotel do masażu Shiatsu
• Funkcja automatycznego skanowania ciała
• Masaż Shiatsu, ostukujący, ugniatający
i wałkujący
• Odprężający masaż wibracyjny w siedzisku
i podnóżku
• Automatycznie regulowane oparcie i podnóżek
• Bezprzewodowy pilot

Fotel masujący Deluxe
• Funkcja automatycznego skanowania ciała
• Masaż Shiatsu, ostukujący, ugniatający
i wałkujący
• Możliwość osobnego włączania masażu
poduszkami powietrznymi w obszarze siedziska, łydek i stóp
• Masaż punktowy i miejscowy
• Automatycznie regulowane oparcie i podnóżek
• Elastyczna pozycja siedzenia

Aparat do masażu stóp Shiatsu
• Kojący masaż stóp Shiatsu
• Funkcja podgrzewania, dodatkowo włączana

Aparat do masażu stóp Shiatsu
• Kojący masaż stóp Shiatsu
• 18 głowic masujących Shiatsu
• Funkcja podgrzewania, dodatkowo włączana

Masażer do stóp
• Intensywny i kojący masaż Shiatsu i masaż
z zastosowaniem poduszek powietrznych
w okolicy podeszew stóp i pięt
• Funkcja podgrzewania, dodatkowo włączana
• Wybór spośród 3 wstępnie ustawionych
programów masażu

Refleksologia stóp pobudzająca krążenie krwi

Refleksologia stóp pobudzająca krążenie krwi

Refleksologia stóp pobudzająca krążenie krwi

Wygodna obsługa stopą

Wygodna obsługa stopą

Indywidualnie ustawiany masaż całego ciała za

Indywidualnie ustawiany masaż całego ciała za

pomocą 4-głowicowego systemu do masażu

pomocą 4-głowicowego systemu do masażu

Odprężający masaż wibracyjny w siedzisku

Możliwość osobnego włączania masażu poduszka-

i podnóżku

mi powietrznymi w obszarze siedziska, łydek i stóp

18 głowic masujących Shiatsu (3 x 3 na każdą stopę)

Masaż z zastosowaniem poduszek powietrznych na 3 poziomach intensywności

3 automatyczne programy masażu do wyboru

3 automatyczne programy masażu do wyboru

2 prędkości masażu

3 wstępnie ustawione programy masażu

– Relax, Health, Therapy

– Relax, Refresh, Therapy

Indywidualna regulacja kąta pochylenia dzięki

Dołączana funkcja podgrzewania

3-stopniowa, regulowana intensywność masażu

5 indywidualnie wybieranych rodzajów masażu

regulacji nóżek w zakresie wysokości
Powierzchnia z oddychającego materiału siatkowego

do masażu wibracyjnego

Powierzchnia z oddychającego materiału siatkowego

3-stopniowa regulacja rozpiętości głowic masujących

Wygodne chowanie kabli

Pozycja relaksacyjna – pozioma pozycja leżąca
Powierzchnia z imitacji skóry (zmywalny poliuretan)

Powierzchnia z imitacji skóry (zmywalny poliuretan)

Z bezprzewodowym pilotem (częstotliwość radiowa)

Pilot z dużym, podświetlanym wyświetlaczem

Obrót o 180°

2 kółka transportowe

Wymiary: Dł. x szer. x wys. 73 x 109 x 102 cm

Wymiary: Dł. x szer. x wys. 73 x 117 x 130 cm

Masa: 51 kg

Masa: 61 kg

120 W

200 W

2-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Zdejmowana i nadająca się do prania ręcznego poszewka

3 poziomy intensywności masażu poduszkami powietrznymi

Odpowiedni do rozmiaru buta 46
Wskazanie funkcji za pomocą kolorowej diody LED na przycisku

Wskazanie funkcji za pomocą kolorowej diody LED na przycisku

25 W

50 W

48 W

2-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125640170

Nr EAN: 4211125640156

Nr EAN: 4211125645021

Nr EAN: 4211125649319

Nr EAN: 4211125645069

Nr art.: 640.17

Nr art.: 640.15

Nr art.: 645.02

Nr art.: 649.31

Nr art.: 645.06
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Wanienki do wodnego masażu stóp

Wanienki do wodnego masażu stóp

FB 12

FB 20

FB 21

FB 30

FB 35

Wanienka do hydromasażu stóp
• Z końcówką masującą

Wanienka do hydromasażu stóp
• Z aplikacją do pedicure
• 3 wymienne końcówki do pedicure z praktycznym zamocowaniem

Wanienka do hydromasażu stóp
• Z aplikacją do pedicure
• Praktyczny uchwyt

Wanienka do hydromasażu stóp
• Funkcja składania – składany
• Oszczędność miejsca podczas przechowywania

Aromatyczna kąpiel stóp
• Odprężająca aromaterapia
• Możliwość masażu magnetycznego oraz
stosowania do pedicure
• Filtr aromatyczny do stosowania środków
do kąpieli

FB 50

Wanienka do wodnego masażu stóp

• Możliwość masażu magnetycznego oraz
stosowania do pedicure

• Szybkie podgrzewanie wody
• Łatwa obsługa za pomocą wyświetlacza
LED i funkcji minutnika

3 funkcje: masaż wibracyjny, bąbelkowy,

3 poziomy działania: masaż wibracyjny,

3 poziomy działania: masaż wibracyjny,

3 funkcje: masaż wibracyjny, bąbelkowy,

3 funkcje: masaż wibracyjny, bąbelkowy,

3 poziomy działania: masaż wibracyjny,

utrzymywanie stałej temperatury wody

bąbelkowy, utrzymywanie stałej temperatury

bąbelkowy, utrzymywanie stałej temperatury

utrzymywanie stałej temperatury wody

utrzymywanie stałej temperatury wody

bąbelkowy, funkcja podgrzewania wody

wody

wody

Przyjemne pole podczerwieni

Przyjemne pole podczerwieni

Dobroczynne punktowe działanie podczerwieni

Dobroczynne punktowe działanie podczerwieni

Dobroczynne punktowe działanie podczerwieni

16 zintegrowanych magnesów do masażu

6 zintegrowanych magnesów do masażu

magnetycznego

magnetycznego

3 wymienne końcówki do pedicure,

3 wymienne nasadki do pedicure, automatyczny,

z praktycznym zamocowaniem

autom. obrót po naciśnięciu środkowej konsoli

Wyjmowane głowice masujące do refleksologii

Wyjmowane głowice masujące do refleksologii

stóp

stóp

Podstawka dla stóp wzmacniająca efekt masażu

Podstawka dla stóp wzmacniająca efekt masażu

Praktyczny uchwyt do przenoszenia

Możliwość masażu na sucho

Z końcówką masującą
Podstawka dla stóp wzmacniająca efekt masażu

3 wymienne końcówki do pedicure z praktycz-

3 wymienne końcówki do pedicure z praktycz-

nym zamocowaniem

nym zamocowaniem

Wyjmowane głowice masujące do refleksologii

Wyjmowane głowice masujące do refleksologii

stóp

stóp

Podstawka dla stóp wzmacniająca efekt masażu

Podstawka dla stóp wzmacniająca efekt masażu

z 5-stopniową regulacją (35–48°C)

Z końcówką do pedicure (pumeks)
Podstawka dla stóp wzmacniająca efekt masażu

Możliwość masażu na sucho
Zdejmowana osłona przeciwrozpryskowa

Zdejmowana osłona przeciwrozpryskowa

Zdejmowana osłona przeciwrozpryskowa

Zdejmowana osłona przeciwrozpryskowa

Zdejmowana osłona przeciwrozpryskowa

Osłona rozpryskowa

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Mechanizm zwijania przewodu

Mechanizm zwijania przewodu

Mechanizm zwijania przewodu

Mechanizm zwijania przewodu

Mechanizm zwijania przewodu

Podwójne ścianki dla lepszej izolacji cieplnej

Podwójne ścianki dla lepszej izolacji cieplnej

Odpowiedni do rozmiaru buta 44

Odpowiedni do rozmiaru buta 51/52

Otwór do wylewania
Odpowiedni do rozmiaru buta 50

Otwór do wylewania
Odpowiedni do rozmiaru buta 48

Odpowiedni do rozmiaru buta 49

Odpowiedni do rozmiaru buta 45

Zdejmowany filtr aromatyczny do łatwego
używania środków do kąpieli
60 W

120 W

60 W

60 W

140 W

390 W

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125632052

Nr EAN: 4211125636050

Nr EAN: 4211125636067

Nr EAN: 4211125638504

Nr EAN: 4211125637057

Nr EAN: 4211125637101

Nr art.: 632.05

Nr art.: 636.05

Nr art.: 636.06

Nr art.: 638.50

Nr art.: 637.05

Nr art.: 637.10
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PhysioLine

PhysioLine

Wzmocnienie i regeneracja – PhysioLine firmy Beurer.
Regeneracja mięśni i tkanek odbywa się precyzyjnie za pomocą urządzenia PhysioLine firmy
Beurer. Nasz nowy masażer do mięśni MG 185 skutecznie rozluźnia napięcie mięśni. Punktowy masaż mięśni aktywuje i regeneruje obciążone obszary ciała.

PhysioLine

Ukierunkowany
masaż mięśni
skutecznie
wspomaga moją
regenerację.

Napięcie i bóle mięśni nie muszą Ci przeszkadzać. Kompaktowe i niepowtarzalne wzornictwo: nowy MG 99 Massage Gun Compact zawiera odpowiednie końcówki do konkretnego
zastosowania. Łatwość użycia, szybka skuteczność.

NOWOŚĆ

01/2022

Massage Gun MG 185
· Masażer mięśni rozluźniający napięcie
· Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 5,5 godz. użytkowania
· 5 końcówek masujących do punktowego zastosowania

+

Silny zestaw: 9 poziomów intensywności i 3 programy masażu
(1. relax, 2. recover, 3. regenerate)

On top: Pudełko umożliwiające praktyczne przechowywanie

NOWOŚĆ

01/2022

Massage Gun Compact MG 99
· Masażer mięśni rozluźniający napięcie
· Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 5 godz. użytkowania
· 4 końcówek masujących do punktowego zastosowania

Urzeka lekkością i kompaktową konstrukcją
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PhysioLine

PhysioLine

Profesjonalne łagodzenie problemów ze ścięgnem Achillesa.

PhysioLine firmy Beurer – niezbędny do zdrowej regeneracji w domu.

Sportowcy profesjonalni i rekreacyjni, a także osoby narażone na obciążenia fizyczne znają nieprzyjemne uczucie

Specjalistyczne urządzenia do szczególnie obciążonych partii ciała i punktowej regeneracji mięśni i ścięgien.

bólu w ścięgnie Achillesa. Firma Beurer przekonała nowoczesną, świadomą zdrowia kobietę i czołową sportsmenkę Angelique Kerber o trwałym działaniu urządzenia do masażu ścięgna Achillesa FM 200 Achillomed® i pozyskała ją jako ambasadora marki.
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

01/2022

&

01/2022

MG 10
Piłka do masażu

MG 35
Deep Roll

MG 185
Massage Gun

MG 99
Massage Gun Compact

Punktowy masaż napiętych partii mięśni.

Masaż wibracyjny do
regeneracji i wzmacniania tkanki mięśniowej
i powięziowej.

Intensywny i kojący masaż
punktowy rozluźniający
napięcie.

Wzmacnianie i regeneracja
– prosto i szybko.

Urządzenie do masażu ścięgna Achillesa FM 200 Achillomed® naturalnie łagodzi dolegliwości.
Głęboko działający masaż pobudzający ukrwienie jest przyjemny i daje wyraźnie odczuwalne
rozluźnienie przy problemach ze ścięgnem.

6 obracających się
głowic masujących,
2 kierunki masażu do
wyboru

MG 850 fascia releaZer®
i deep releaZer®

FM 200
Achillomed®

Szybciej rozluźnia zbite powięzi
i tkankę łączną.

Urządzenie do masażu ścięgna
Achillesa łagodzi problemy ze
ścięgnem Achillesa.

PhysioLine
Profilaktyka i precyzyjne,
punktowe zastosowanie
Angelique Kerber poleca:
Stosować nie tylko po wystąpieniu problemów. W przypadku
silnego obciążenia ścięgna
Achillesa masaż pobudzający
ukrwienie ma również działanie
profilaktyczne.

PC 100 Trenażer pozycji
PostureControl

FM 250
Vital Legs

Trenażer pozycji (klips + aplikacja) dla zdrowia Twoich
pleców.

Stymulator krążenia krwi EMS
do stóp i łydek.

FM 150 Pro Urządzenie do treningu żył
FM 150 Urządzenie do treningu żył

Urządzenie do masażu ścięgna Achillesa
FM 200 Achillomed®

Terapia kompresyjna na zmęczone i opuchnięte nogi,
z zastosowaniem mankietów na udach.

· Łagodzi problemy ze ścięgnem Achillesa
· Kojący i pobudzający ciśnienie krwi masaż ścięgna Achillesa
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PhysioLine

PhysioLine
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

01/2022

MG 185

01/2022

Informacje o produkcie FM 200

MG 99

FM 200 Achillomed®

Złagodzenie dolegliwości
i regeneracja po zajęciach
sportowych

FM 250 Vital Legs

Efekt lekkich stóp dzięki
stymulatorowi krążenia

&

Po długim dniu spędzonym na staniu,
bieganiu lub innych zajęciach sportowych
mogą wystąpić obrzęki oraz bóle nóg i stóp.
Urządzenie rozluźnia napięcie mięśni
i pobudza ukrwienie poprzez witalną
elektrostymulację oraz dodatkową funkcję
stepera.

Urządzenie do masażu ścięgna Achillesa
Achillomed® FM 200 zostało opracowane
specjalnie w celu łagodzenia problemów ze
ścięgnem Achillesa. Urządzenie posiada
sześć obracających się głowic masujących,
które służą poprawie ukrwienia w obszarze
ścięgna Achillesa.
Massage Gun
• Intensywny i kojący masaż punktowy rozluźniający napięcie.
• Wyświetlacz dotykowy LED ułatwiający
obsługę
• 5 nasadek masujących do indywidualnego
masażu po aktywności sportowej, po pracy
w biurze lub według potrzeb

9
intensity
levels

3
massage
programs

5
massage
attachments

Massage Gun Compact
• Wzmacnianie i regeneracja – prosto i szybko
• Kompaktowa, niepowtarzalna konstrukcja
• 4 końcówki masujące do indywidualnego
masażu w domu i w podróży

led
touch
display

5
intensity
levels

4
massage
attachments

&

Więcej informacji o produkcie FM 250

Urządzenie do masażu ścięgna Achillesa
• Łagodzi problemy ze ścięgnem Achillesa
• Kojący i pobudzający ciśnienie krwi masaż
ścięgna Achillesa
• 6 obracających się głowic masujących

Stymulator krążenia krwi EMS
• Urządzenie do elektrostymulacji służące do
łagodzenia obrzęków oraz uśmierzania bólu
nóg i stóp
• Poprawia krążenie, zmniejsza napięcie mięśni i umożliwia zachowanie aktywności
• Z mankietami do dodatkowej stymulacji
w okolicy podudzia

Profesjonalna rekomendacja:

Wygodna obsługa:

Również Angelique Kerber, odnosząca sukcesy
ikona tenisa, jest przekonana o głębokiej
regeneracji ścięgien Achillesa.

Prawą i lewą nogą można sterować
oddzielnie. Wygodną obsługę zapewnia
dostarczany w pakiecie ręczny przełącznik.

9 stopni intensywności, 3 programy masażu

5 poziomów intensywności

Urządzenie do masażu ścięgna Achillesa z ob-

Regenerująca elektrostymulacja

Poziom intensywności 1: 1200 obr./min lub 20 Hz

Poziom intensywności 1: ok. 1800 obr./min lub 30 Hz

rotowymi głowicami masującymi

Po 2 elektrody w okolicy stóp

Poziom intensywności 2: 1400 obr./min lub 23,3 Hz

Poziom intensywności 2: ok. 2100 obr./min lub 35 Hz

6 obracających się głowic masujących

Po 1 elektrodzie w mankiecie na udo

Poziom intensywności 3: 1600 obr./min lub 26,6 Hz

Poziom intensywności 3: ok. 2400 obr./min lub 40 Hz

2 prędkości masażu

2 niezależnie regulowane kanały

Poziom intensywności 4: 1800 obr./min lub 30 Hz

Poziom intensywności 4: ok. 2700 obr./min lub 45 Hz

Regulacja wysokości i rozstawu

1 program z 15 wstępnie ustawionymi rodzaja-

Poziom intensywności 5: 2000 obr./min lub 33,3 Hz

Poziom intensywności 5: ok. 3000 obr./min lub 50 Hz

Możliwość wyboru 2 kierunków masażu

mi fal impulsowych

Poziom intensywności 6: 2200 obr./min lub 36,6 Hz

Lekki i kompaktowy

Zdejmowane głowice masujące dla łatwego

Możliwość wyboru poziomu intensywności w zakresie 1–99

czyszczenia

Funkcja minutnika (5–90 min)

Poziom intensywności 8: 2600 obr./min lub 43,3 Hz

Diody LED wskazujące poziom naładowania

Podświetlany wskaźnik LED trybu pracy wska-

Timer odliczania w dół

Poziom intensywności 9: 3000 obr./min lub 50 Hz

akumulatora i wybrany tryb

zujący ustawienia masażu

Dodatkowa funkcja krokowa do

Automatyczne wyłączanie

mobilizacji stóp

Poziom intensywności 7: 2400 obr./min lub 40 Hz

5 końcówek masujących
Wyjątkowo ergonomiczny z antypoślizgowym uchwytem

2-stopniowa funkcja ustalania pozycji stóp

Wyświetlacz dotykowy LED ułatwiający obsługę
Oświetlenie LED wskazujące poziom naładowania baterii

Wszechstronne zastosowanie – w domu i podróży

Automatyczne wyłączanie po około 15 min

Automatyczne wyłączanie po około 10 min

Czas pracy: ok. 5,5 godz., czas ładowania: ok. 3 godz.

Czas pracy: ok. 5 godz., czas ładowania: ok. 3 godz.

Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca

Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca

do 5,5 godz. użytkowania

do 5 godz. użytkowania

Regulacja
wysokości
i rozstawu

W zestawie pilot
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wyrób medyczny
zasilanie sieciowe

Pudełko umożliwiające praktyczne przechowywanie

Zasilanie sieciowe i bateryjne
W zestawie zasilacz sieciowy

W zestawie zasilacz sieciowy

W zestawie zasilacz sieciowy

18 W

10 W

15 W

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125645335

Nr EAN: 4211125650032

Nr EAN: 4211125649333

Nr EAN: 4211125649371

Nr art.: 645.33

Nr art.: 650.03

Nr art.: 649.33

Nr art.: 649.37
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Możliwość wyboru
poziomu intensywności w zakresie
1–99

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA
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PhysioLine
PC 100

PhysioLine
FM 150

Więcej informacji o produkcie FM 150 / FM 150 Pro

FM 150 Pro

Koniec ze zmęczonymi nogami.

Trenażer pozycji PostureControl
• Trenażer pozycji można łatwo przymocować
do odzieży
• Koryguje wady postawy
• Aktywniejsze i bardziej dynamiczne siedzenie

Urządzenia do treningu żył
• Rewitalizujący masaż kompresyjny
• Poprawia krążenie żylne dzięki przywróceniu
funkcji żył
• Pobudza krążenie i przynosi ulgę ciężkim
i zmęczonym nogom
• Zmniejsza napięcie
• Zapobiega powstawaniu żylaków i pajączków

Urządzenia do treningu żył
• Rewitalizujący masaż kompresyjny
• Z mankietami na uda
• Poprawia krążenie żylne dzięki przywróceniu
funkcji żył
• Pobudza krążenie i przynosi ulgę ciężkim
i zmęczonym nogom
• Zmniejsza napięcie
• Zapobiega powstawaniu żylaków i pajączków

leg +
femur
compression

Koryguje wady postawy

Masaż z zastosowaniem poduszek powietrznych

Masaż z zastosowaniem poduszek powietrznych

Zapobieganie bólom pleców

zwiększających i zmniejszających swoją objętość

zwiększających i zmniejszających swoją objętość

Proste zakładanie na ubranie

Płynnie regulowana intensywność masażu

Płynnie regulowana intensywność masażu

Łagodny sygnał wibracyjny przy zbyt długo

Naprzemienne pompowanie mankietów na

Naprzemienne pompowanie mankietów na

niezmienianej pozycji siedzącej

nogi

nogi

Zalecany przez fizjoterapeutów i lekarzy

Z przyciskiem bezpieczeństwa STOP

Z przyciskiem bezpieczeństwa STOP

Z funkcją odpompowania – do szybkiego

Z funkcją odpompowania – do szybkiego

opróżnienia poduszek powietrznych

opróżnienia poduszek powietrznych

Wygodna i prosta obsługa za pomocą aplikacji

Z funkcją minutnika 10/20/30 min

Z funkcją minutnika 10/20/30 min

„8Sense”

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Wszechstronne zastosowanie – w domu

Wszechstronne zastosowanie – w domu

i podróży

i podróży

Indywidualne dopasowanie mankietów na

Indywidualne dopasowanie wszystkich 4 man-

nogi za pomocą zapięć na rzepy

kietów za pomocą zapięć na rzepy

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną apli-

Możliwość zasilania sieciowego i/lub bateryjnego

Możliwość zasilania sieciowego i/lub bateryjnego

kacją „8Sense”. Kompatybilność z systemem iOS od wersji

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

10.0 i Android™ od wersji 5.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

W zestawie torebka do przechowywania

W zestawie torebka do przechowywania

Zasilanie akumulatorowe, czas ładowania około 2 godz.

Dodatkowy komfort: w wersji FM 150 Pro zestaw zawiera dodatkowo mankiet na udo, który
odciąża nogi od góry do dołu. Zadbaj o dobre samopoczucie po długim dniu pracy!

Łagodzenie:
Niweluje napięcia
mięśni w udach
i podudziach

Profilaktyka:
Zapobiega
powstawaniu
żylaków i pajączków

Dlaczego masaż kompresyjny? W przypadku osłabionych lub chorych żył zastawki żylne nie
domykają się, a krew opada do dołu. Nacisk wywierany przez masaż kompresyjny przywraca
funkcję zastawek żylnych i wspomaga krążenie krwi.
Urządzenie do treningu żył w domu firmy Beurer – zmęczone nogi znów będą zdrowe.

Wskaźnik ładowania i stanu naładowania akumulatora

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

0,5 W

3W

3W

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: 6 x 8

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125639501

Nr EAN: 4211125643256

Nr EAN: 4211125643270

Nr art.: 639.50

Nr art.: 643.25

Nr art.: 643.27
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Wielu z nas zna to uczucie na koniec długiego dnia: ciężkie, opuchnięte nogi i napięte mięśnie.
Często jego przyczyną są zbyt długa pozycja stojąca, zbyt długa pozycja siedząca lub brak
ruchu. Zwłaszcza w domowym biurze często siedzimy przez wiele godzin, a naszym nogom
pozwalamy tylko na minimalny ruch. Te przyczyny oprócz bolesnych nóg mogą prowadzić do
powstawania żylaków i pajączków już w młodych latach. Urządzenia do treningu żył firmy
Beurer zrewitalizują Twoje ociężałe nogi poprzez skuteczny masaż kompresyjny.

Otwarte zastawki
żylne

Zastawki żylne
zamknięte
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PhysioLine

PhysioLine
MG 10

MG 35 Deep Roll

MG 850 fascia releaZer®
i deep releaZer®

Więcej informacji o produkcie MG 850

Piłka do masażu z wibracjami
• Punktowy masaż napiętych partii mięśni
• Rozluźnia zbite powięzi i stwardnienia
• Mała i poręczna – doskonale sprawdza się
w podróży

Rolka do masażu z wibracjami
• Wspomaga regenerację i wzmacnianie różnych grup mięśni
• Głębokie działanie dzięki specjalnej strukturze
• 3 poziomy intensywności plus tryb masażu

Aparat do masażu powięziowego
• Rozdziela sklejone powięzi
• Regeneruje tkankę mięśniową
• Znacznie zwiększa przepływ krwi
• Znacząco zwiększa możliwości ruchowe
i mobilność
• Opatentowana światowa nowość
• Z wysokiej jakości litego drewna
Końcówki deep releaZer ®
• Optymalne do terapii zarówno mięśni pleców, szyi, jak i bioder oraz ud
• Łagodzi napięcie w obszarze placów
• Rozluźnia mięśnie
• 3 końcówki o różnej twardości do indywidualnie dobranego masażu

1)

Piłka do masażu z wibracjami do ukierunkowa-

Rolka do masażu z wibracjami

nego masażu punktowego

2 programy masażu
4 powierzchnie zabiegowe (strona równa

2 poziomy intensywności

3 poziomy intensywności

i wybrzuszona, 2 krawędzie)

Służy do uaktywniania i regeneracji naprężo-

Tryb do intensywnego masażu

Czas działania akumulatora do 11 godz. na jednym ładowaniu

nych partii mięśni

Czas ładowania wynosi około 2,5 godz.
3 obrotowe zespoły wałków umożliwiają różne

Wskaźnik akumulatora litowo-jonowego

zastosowania

Automatyczne wyłączanie

Ergonomiczny kształt

Ok. 16 cm długości

Nieślizgające się uchwyty z powierzchnią Soft Touch

Łatwa do czyszczenia powierzchnia

Wskaźniki LED poziomu naładowania baterii

Podświetlony kolorowy włącznik/wyłącznik

i wybranego trybu

i przycisk funkcyjny

Automatyczne wyłączanie po 15 min

W zestawie płyta DVD z instrukcją stosowania

Średnica ok. 8 cm

Do używania w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej

3 końcówki (miękka, średnia, twarda)
Akumulator litowo-jonowy

Dla lepszej ruchliwości:
aparat do masażu powięziowego MG 850 z końcówkami
We współpracy z fizjoterapeutami firma
Beurer stworzyła innowacyjny aparat do
masażu powięziowego MG 850 i zaprojektowała odpowiednie końcówki deep releaZer®.
Skuteczniej rozluźnisz powięzi oraz złagodzisz
na przykład bóle pleców dzięki wibracjom
i różnym końcówkom. Po zastosowaniu terapii
znacząco zwiększa się swoboda ruchów.
Połączenie masażu wibracyjnego i ergonomicznie ukształtowanego litego drewna
zapewnia wyjątkową skuteczność. Wydajny
akumulator i uchwyty Soft-Touch gwarantują
optymalne wykorzystanie. „Obowiązkowy”
sprzęt dla sportowców!

Końcówki deep releaZer®:
3 końcówki o różnej twardości do indywidualnie dobranego masażu.

W zestawie mocowanie z zapięciem na rzep
i blokada obrotu zapewniające stabilną pozycję i prostą obsługę
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Przyjemna i głęboko działająca powierzchnia

Przyjemna i głęboko oddziałująca

Przyjemna i głęboko oddziałująca

Soft Touch

powierzchnia Soft Touch

powierzchnia Soft Touch

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie kabel USB do ładowania

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: 4 x 8

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125648145

Nr EAN: 4211125645502

Nr EAN: 4211125640385

Nr art.: 648.14

Nr art.: 645.50

Nr art.: 640.38

miękka

1)

EP000003206655B1

średnia

twarda
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Ciśnienie krwi

Ciśnienie krwi i EKG

BM 81 easyLock – pomiar ciśnienia krwi jeszcze nigdy nie był tak łatwy!
Dzięki nowemu modelowi BM 81 easyLock można pożegnać się z uciążliwymi wężami i kablami. Nowoczesna
konstrukcja z wbudowanym mankietem sprawia, że pomiar ciśnienia krwi jest możliwy zawsze i wszędzie. Innowacyjny system easyLock ułatwia zakładanie urządzenia na ramię, doskonałe dopasowanie i bezpieczne zamocowanie – bez zapięć na rzep. Zmierzone wartości można wygodnie przenieść do aplikacji „beurerHealthManager Pro”

1. Zakładanie

2. Dokręcanie

3. Pomiar

easyLock
W domu czy w drodze – kompaktowa konstrukcja sprawia, że pomiar ciśnienia
krwi jest teraz tak łatwy jak nigdy dotąd!

Wszystko w jednym:
Bez węży, kabli i dodatkowych części – łatwy
pomiar
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System easyLock:
Intuicyjny mechanizm
obrotowy i wciskany

Me as

Wszystko
w jednym.
Pomiar ciśnienia
krwi jeszcze nigdy
nie był tak łatwy.

Mankiet easyLock:
Przeznaczony dla osób
o obwodzie ramienia 24–40 cm
z kontrolą prawidłowego
założenia mankietu
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Ciśnieniomierz naramienny BM 81 easyLock
· Mankiet easyLock w kształcie węża do wygodnego i szybkiego zakładania na ramię
· Mechanizm zamykający easyLock zapewniający idealne
dopasowanie i bezpieczne zamocowanie
· Innowacyjna konstrukcja z urządzeniem przymocowanym
bezpośrednio na mankiecie, bez przewodów
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i w długim okresie monitorować ich zmiany. Kompleksowe rozwiązanie dla zdrowia!

Ciśnienie krwi

Ciśnienie krwi

Pomiar ciśnienia krwi na nadgarstku jeszcze nigdy nie był tak niezawodny
i precyzyjny!

Jeden dla wszystkich. Bezpłatna aplikacja do kontroli stanu zdrowia.

BC 87 to nasz pierwszy ciśnieniomierz na nadgarstek z opatentowanym wskaźnikiem spoczynku, który sprawdza

system zarządzania zdrowiem – jak nigdy dotąd! Aplikacja „beurer HealthManager Pro” pomaga w codziennej

stan spoczynku podczas pomiaru. Uzupełnieniem BC 87 jest zintegrowany z przyciskiem Start/Stop wskaźnik

kontroli parametrów zdrowotnych, ich pomiarze i analizie.

Kontrolowanie i wymiana osobistych parametrów zdrowotnych. W każdej chwili. Wszędzie. Tak działa nowoczesny

położenia, który pomaga zachować prawidłową pozycję podczas pomiaru na wysokości serca - prosto, bezpieczNieskomplikowana funkcja eksportowania z aplikacji „beurer HealthManager Pro” umożliwia prostą

nie i dokładnie! To wyróżnia nowy BC 87!

i szybką wymianę danych z lekarzem. Oprócz licznych produktów z naszego asortymentu Connect
koncentrujemy się przede wszystkim na połączeniu urządzeń medycznych firmy Beurer w sieć.
Dzięki przejrzystym wykresom i tabelom interpretacja danych jest łatwa. Dane dotyczące
zdrowia można kontrolować długoterminowo i przekazywać lekarzowi.

Zmiana aplikacji: łatwa i nieskomplikowana
Dane ze starej aplikacji HealthManager można łatwo
przenieść do nowej aplikacji HealthManager Pro.

OK

p

EKG

Idealnie czytelny
czarny wyświetlacz XL

Z opatentowanym1)
wskaźnikiem
spoczynku

Ciśnienie krwi

Saturacja
tlenem

connect

ro

Ap

H

Wskaźnik ryzyka

MEDY
C
ÓB

ea

rP

Optymalne współdziałanie – dla
całościowego obrazu zdrowia.

WY
R

Wskaźnik położenia zapewnia
dodatkowe bezpieczeństwo podczas pomiaru w domu.

Y
ZN

Połączenie dwóch innowacyjnych funkcji sprawia, że pomiar na
nadgarstku jest dokładny i niezawodny: zintegrowany wskaźnik
spoczynku i wskaźnik pozycji.

lt h M a n a g

Cukier we krwi

e

Temperatura

„beurer myHeart” – Twój cyfrowy trener dla zdrowszego życia.
Całościowa koncepcja „beurer MyHeart” pomaga w połączeniu zdrowszego stylu
życia i codzienności.
Cztery zagadnienia dotyczące codziennego życia są ze sobą powiązane i wspierają

Impuls dnia

Korzystaj zdrowo

Cię w drodze do świadomego, zdrowszego życia. Cztery elementy: odżywianie, ruch,
wiedza i impulsy towarzyszą Ci w ciągu 30 dni na osobistym starcie w zdrową
przyszłość.
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Profesjonalny trener ciśnienia krwi „beurer MyHeart”
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Ciśnieniomierz na nadgarstek BC 87
· Opatentowany wskaźnik spoczynku1) kontroluje stan spoczynku podczas pomiaru
· Inflation-Technology: wyjątkowy komfort pomiaru dzięki łagodnemu
podnoszeniu ciśnienia i szybkiemu pomiarowi
118

1)

Patent EP 1 673 009
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Ciśnienie krwi

Ciśnienie krwi

Kompleksowe rozwiązanie dla Twojego zdrowia!

Twoje centrum kompetencji EKG w domu.

Nasze wielofunkcyjne urządzenie BM 96 Cardio łączy pomiar obu najważniejszych parametrów zdrowia serca

Dzięki łatwej obsłudze produktów zdrowotnych możesz dokonać zapisu EKG bez posiadania specjalistycznej wie-

w jednym urządzeniu. Oprócz w pełni automatycznego pomiaru ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu rejestro-

dzy. Rytm serca jest rejestrowany. Wynik pomiaru jest łatwy do zrozumienia i jest przygotowywany do później-

wany jest rytm serca. Przyciski dotykowe sprawiają, że obsługa jest prosta i bezpieczna.

szej interpretacji przez lekarza. W przypadku większości chorób serca zmiany są widoczne na elektrokardiogramie (EKG). Do typowych wczesnych objawów chorób serca należą zaburzenia rytmu serca, które są wykazywane

medical

w badaniu EKG.

Spokój przez cały dzień: bezpłatna aplikacja umożliwia
optymalną kontrolę parametrów. Do dyspozycji
użytkownika są dwie pamięci, każda po 60 pomiarów.

Optymalna kontrola zdrowia
serca: funkcja EKG precyzyjnie
rejestruje rytm serca.

Urządzenia dokonują podstawowego zapisu oraz interpretacji i automatycznie oceniają, czy
rytm w badaniu EKG jest za szybki, za wolny, nieregularny, czy występują w nim przerwy lub
czy jest normalny. Od razu po pomiarze na wyświetlaczu pojawia się zrozumiały symbol.

Pomiar ciśnienia krwi:
Optymalna kontrola ciśnienia krwi

Funkcja EKG:
Optymalne rejestrowanie
rytmu serca

beurer MyCardio Pro – Twoje profesjonalne EKG.
Dzięki dodatkowej funkcji beurer MyCardio Pro w kilka sekund otrzymasz osobisty raport EKG. Za pomocą
sprawdzonych klinicznie algorytmów uczenia się pomiary EKG w urządzeniu są profesjonalnie analizowane
i przedstawiane przejrzyście w pliku PDF. Obejmuje ono spersonalizowane wartości oceny, krzywą przebiegu EKG
oraz szczegółową ocenę stanu serca.
Raport może pomóc lekarzowi w rozpoznaniu i prognozowaniu krytycznych zdarzeń serca (np. arytmii, migotania
przedsionków, hipertrofii komorowej i zawału mięśnia sercowego) i umożliwia wczesne dostosowanie przyjmowanych leków i stylu życia.
Aby przekazać informacje lekarzowi, prześlij raport bezpośrednio pocztą elektroniczną lub wydrukuj. W zależno-

Wykrywanie AFib:
Zaawansowane wykrywanie arytmii
pozwala wykryć migotanie przedsionków w celu zapobiegania
zawałom serca

ści od potrzeb można wybrać jeden pojedynczy raport lub różne opcje pakietu z wieloma raportami w różnych
kategoriach cenowych.

NOWOŚĆ

Ciśnieniomierz z funkcją EKG BM 96 Cardio

Wyniki pomiarów można
wydrukować, aby pokazać
lekarzowi w trakcie wizyty

· Optymalna kontrola ciśnienia krwi i rytmu serca za pomocą aplikacji
· Inflation-Technology: szybki i komfortowy pomiar już podczas pompowania
· Zapis EKG w ciągu 30–120 sekund za pomocą wtyczki EKG
· Wskaźnik spoczynku1) zapewnia dokładność pomiaru
· Bluetooth® do przenoszenia danych pomiarowych na smartfon
120

1)

Patent EP 1 673 009
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Ciśnienie krwi

Ciśnienie krwi

Czy pomiar ciśnienia należy wykonać na ramieniu czy na nadgarstku?

Odpowiedni produkt do każdego zastosowania.

Ciśnienie można zmierzyć na ramieniu lub na nadgarstku. Wyniki pomiarów za pomocą urządzeń obu typów są

Bez względu na to, czy chodzi o dobrą czytelność, prostą obsługę czy kontrolę niezawodności pomiaru

wiarygodne, o ile są one prawidłowo używane. Każda z metod ma swoje zalety. Nieważne, na którą się zdecydujesz.

– w naszej wszechstronnej ofercie zawsze znajdziesz coś dla siebie.

W naszym bogatym asortymencie zawsze znajdziesz odpowiednie urządzenie.

Ciśnieniomierze naramienne

Ciśnieniomierze naramienne

medical

Classic Line

Przy pomocy załączonego mankietu naramiennego nasz ciśnieniomierz
naramienny mierzy Twoje ciśnienie automatycznie zawsze na wysokości
serca – zapewnia to precyzyjny wynik pomiaru. Także nasze dwa innowacyjne
systemy mankietów easyClip i easyLock gwarantują najwyższy komfort
i obsługę. Łatwe zakładanie jedną ręką – w kompaktowym BM81 bez uciążliwych przewodów.

Obejrzyj film i dokonaj prawidłowego
pomiaru ciśnienia
krwi.

Ciśnieniomierze na nadgarstek

BM 26
Nr art.: 652.28

BM 28
Nr art.: 658.13

BM 35
Nr art.: 654.09

BM 40
Nr art.: 658.15

BM 44
Nr art.: 655.01

BM 45
Nr art.: 658.06

BM 49
Nr art.: 656.28, nr art.: 656.31
Nr art.: 656.32, nr art.: 656.40

BM 54
Nr art.: 655.12

BM 55
Nr art.: 658.07

BM 57
Nr art.: 658.22

Comfort Line

Nieskomplikowane, łatwe w obsłudze – to wyróżnia nasze ciśnieniomierze na
nadgarstek. Te poręczne, kompaktowe urządzenia sprawdzają się szczególnie
w podróży. W miarę upływu czasu naczynia krwionośne mogą ulec zwężeniu
wskutek złogów lub chorób, takich jak cukrzyca, a to wpływa w szczególności na
arterie nadgarstka, położone daleko od serca. Z tego powodu starszym osobom,
palaczom i cukrzykom polecamy wybór jednego z naszych ciśnieniomierzy

Obejrzyj film i dokonaj prawidłowego
pomiaru ciśnienia
krwi.

BM 51 easyClip
Nr art.: 652.04

naramiennych.

BM 58
Nr art.: 655.16

Premium Line
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Łatwa obsługa i precyzyjne odczyty.
Wybierając ciśnieniomierze firmy Beurer,
możesz mieć pewność, że to dobra decyzja.
BM 81 easyLock
Nr art.: 655.11

BM 85
Nr art.: 658.03

BM 93 Cardio
Nr art.: 652.29

BM 96 Cardio
Nr art.: 658.01

Ciśnieniomierze na nadgarstek
Classic Line
NOWOŚĆ

BC 21
Nr art.: 650.46

BC 27
Nr art.:

Comfort Line

BC 28
Nr art.: 650.44

BC 30
Nr art.: 650.51

Premium Line

BC 32
Nr art.: 659.09

NOWOŚĆ

02/2022

BC 44
Nr art.: 659.05
122

BC 51
Nr art.: 650.60

BC 54
Nr art.: 650.54

BC 58
Nr art.: 659.16

BC 87
Nr art.: 657.03
123

BM 28

BM 35

BM 40

BM 44

BM 45

Ciśnieniomierz naramienny
• Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników
pomiarów za pomocą kolorowej skali
• Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed
ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca

Ciśnieniomierz naramienny
• Wskaźnik spoczynku1) zapewnia dokładność
pomiaru
• Kontrola prawidłowego założenia mankietu:
Zapewnia prawidłowe umieszczenie mankietu na ramieniu

Ciśnieniomierz naramienny
• Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników
pomiarów za pomocą kolorowej skali
• Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed
ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca

Ciśnieniomierz naramienny
• Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników
pomiarów za pomocą kolorowej skali
• Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed
ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca

Ciśnieniomierz naramienny
• Łatwość użycia: łatwa obsługa za pomocą
jednego przycisku
• Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL

Ciśnieniomierz naramienny
• Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników
pomiarów za pomocą kolorowej skali
• Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz
XL
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Ciśnienie krwi

li d

Ciśnienie krwi

ta

cc u r

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu
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Łatwa obsługa za pomocą przycisków dotykowych
Kontrola prawidłowego założenia mankietu
Przypomnienie o pomiarze: 2 ustawiane czasy alarmów
Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia z ostatnich 3 pomiarów

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz XL

Cztery pamięci użytkownika – każda po 30 wyników pomiarów

Cztery pamięci użytkownika – każda po 30 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Dla osób o obwodzie ramienia 22–35 cm

Dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm

Dla osób o obwodzie ramienia 22–36 cm

Dla osób o obwodzie ramienia 22–35 cm

Dla osób o obwodzie ramienia 22–30 cm

Dla osób o obwodzie ramienia 22–36 cm

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

Opcjonalnie dostępny mankiet XL (30–42 cm)

Opcjonalnie dostępny mankiet XL (30–42 cm)

Opcjonalnie dostępny mankiet XL (30–42 cm)

Opcjonalnie dostępny mankiet XL (30–42 cm)

Opcjonalnie dostępny mankiet XL (35–44 cm)











nr art.: 162 973
Zasilacz dostępny oddzielnie

nr art.: 162 973

Nr art.: 071.95

Zasilacz dostępny oddzielnie

Nr art.: 071.95

Podświetlany przycisk START/STOP

Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL

Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL
Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Zasilacz dostępny oddzielnie

Nr art.: 162.795
Nr art. 071.95

Zasilacz dostępny oddzielnie

nr art. 163.387
Nr art. 071.95

Onpack BM 40 (= z zasilaczem)

BM 28 Onpack (= z zasilaczem)
Nr EAN: 4211125658212

Nr art.: 162 973

Podświetlany przycisk START/STOP

Nr art.: 658.30

Nr EAN: 4211125658175

Nr art.: 658.17

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 6 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 6 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125652289

Nr EAN: 4211125658137

Nr EAN: 4211125654092

Nr EAN: 4211125658151

Nr EAN: 4211125655013

Nr EAN: 4211125658069

Nr art.: 652.28

Nr art.: 658.13

Nr art.: 654.09

Nr art.: 658.15

Nr art.: 655.01

Nr art.: 658.06
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Ciśnienie krwi
BM 51 easyClip

BM 54

BM 55

BM 57

Mówiący ciśnieniomierz naramienny
• Z informacją głosową o zmierzonych wartościach w wielu językach
• Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL

Ciśnieniomierz naramienny
• Innowacyjny mankiet easyClip (22–42 cm):
łatwe wkładanie mankietu – jednym ruchem ręki
• Inflation-Technology: szybki i komfortowy
pomiar już podczas pompowania
• Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL

Ciśnieniomierz naramienny
• Uniwersalny mankiet, także dla osób
o dużym obwodzie ramienia, do 44 cm
• Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników
pomiarów za pomocą kolorowej skali

Ciśnieniomierz naramienny
• Uniwersalny mankiet, także dla osób
o dużym obwodzie ramienia, do 42 cm
• Złącze USB do innowacyjnego połączenia pomiędzy ciśnieniomierzem a bezpłatną aplikacją internetową „beurer
HealthManager Pro” z możliwością przesyłania danych przez USB
• Wskaźnik spoczynku1) zapewnia
dokładność pomiaru

Ciśnieniomierz naramienny
• Inflation-Technology: szybki i komfortowy
pomiar już podczas pompowania
• Uniwersalny mankiet, także dla osób
o dużym obwodzie ramienia, do 43 cm
• Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL
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Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

Wydanie językowe:

Automatyczny pomiar podczas pompowania:

(a) DE, FR, IT, NL

(b) EN, ES, RU, GR

(c) RO, PL, CS, HU

(d) FA, AR, EN

medical

Ciśnienie krwi

Automatyczny pomiar podczas pompowania:

szybkość i wygoda pomiaru

szybkość i wygoda pomiaru
Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru

Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

W zestawie złącze PC / kabel USB

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Wskaźnik ryzyka

Podświetlany przycisk START/STOP

Rozpoznawanie arytmii

Podświetlany na biało wyświetlacz XL:

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz XL

Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL

Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL

Wyrób medyczny

Dwie pamięci użytkownika – każda po 100 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dla osób o obwodzie ramienia 22–36 cm

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Komunikaty błędów

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Torebka do przechowywania

Dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm

Dla osób o obwodzie ramienia 22–44 cm

Dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm

Dla osób o obwodzie ramienia 23–43 cm

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Opcjonalnie dostępny mankiet XL (35–44 cm)

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów



Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

5-letnia gwarancja

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AA

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Zasilacz dostępny oddzielnie Nr art.: 071.95

Zasilacz dostępny oddzielnie

Nr art.: 163.387
Nr art. 071.95

Zasilacz dostępny oddzielnie

Nr art. 071.51

Nr EAN: (a) 4211125656287

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”.

Bezpłatna aplikacja internetowa z funkcją wgry-

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”.

Nr art.: (a) 656.28

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

wania przez USB. Kompatybilność z systemem

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

Nr EAN: (b) 4211125656409

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

Windows od wersji 8.1, USB od wersji 2.0 (typ A).

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

Nr art.: (b) 656.40
Nr EAN: (c) 4211125656317

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Nr art.: (c) 656.31

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 2 x 4

Nr EAN: (d) 4211125656324

Nr EAN: 4211125652043

Nr EAN: 4211125655129

Nr EAN: 4211125658076

Nr EAN: 4211125658229

Nr art.: (d) 656.32

Nr art.: 652.04

Nr art.: 655.12

Nr art.: 658.07

Nr art.: 658.22

126

1)

Patent EP 1 673 009

127

Ciśnienie krwi

Ciśnienie krwi / EKG
NOWOŚĆ

BM 58

BM 81 easyLock

BM 85

BM 93 Cardio

BM 96 Cardio

ME 90

Ciśnieniomierz naramienny
• Złącze USB do innowacyjnego połączenia pomiędzy ciśnieniomierzem a bezpłatną aplikacją internetową „beurer
HealthManager Pro” z możliwością przesyłania danych przez USB
• Łatwa obsługa za pomocą przycisków dotykowych
• Przejrzysty, czytelny czarny wyświetlacz XL

Ciśnieniomierz naramienny
• Mankiet easyLock (24–40 cm) w kształcie
węża do wygodnego i łatwego zakładania
na ramię
• Mechanizm zamykający easyLock zapewniający idealne dopasowanie i bezpieczne
zamocowanie
• Innowacyjna konstrukcja z urządzeniem
przymocowanym bezpośrednio na mankiecie, bez przewodów

Ciśnieniomierz naramienny
• Wskaźnik spoczynku1) zapewnia dokładność
pomiaru
• Uniwersalny mankiet, także dla osób
o dużym obwodzie ramienia, do 42 cm
• Z akumulatorem litowo-jonowym: bez
konieczności wymiany baterii

Ciśnieniomierz z funkcją EKG
• Uproszczony pomiar EKG
• Optymalna kontrola ciśnienia krwi i rytmu
serca za pomocą aplikacji
• Bluetooth® do przenoszenia danych pomiarowych na smartfon
• Rozszerzone rozpoznawanie arytmii (np.
migotanie przedsionków i ekstrasystolie)
• Rozpoznawanie migotania przedsionków
poprzez pomiar ciśnienia krwi

Ciśnieniomierz z funkcją EKG
• 1-kanałowe EKG do rejestracji rytmu serca
z poręczną elektrodą EKG
• Optymalna kontrola ciśnienia krwi i rytmu
serca
• Inflation-Technology: wyjątkowy komfort
pomiaru dzięki łagodnemu podnoszeniu
ciśnienia i szybkiemu pomiarowi
• Rozpoznaje migotanie przedsionków (Afib)
w celu zapobiegania udarom

Przenośne urządzenie EKG
• Rejestrowanie rytmu serca
• Optymalna kontrola rytmu serca
• Samokontrola funkcji serca w domu lub
w drodze
• Bluetooth® do przenoszenia danych pomiarowych na smartfon
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Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Dla osób z:

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

tętna na ramieniu

• wysokim ciśnieniem krwi, podwyższonym

Inflation Technology: wyjątkowy komfort po-

Automatyczny pomiar podczas pompowania:

1-Kanałowe EKG do rejestracji rytmu serca

miaru dzięki łagodnemu podnoszeniu ciśnienia

szybkość i wygoda pomiaru

i szybkiemu pomiarowi
Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru
W zestawie złącze PC / kabel USB

Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru

poziomem cholesterolu, cukrzycą,
obciążonych rodzinnie,

Zintegrowane elektrody EKG

Inflation-Technology

Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru

Połączenie między smartfonem a ciśnienio-

Łącze do komputera / zasilacz USB Power2)

• nadwagą, z deficytem ruchu, wysoką konsumpcją
tytoniu, pod wpływem stresu, z niedoborem snu,

mierzem przez Bluetooth®

• z już przebytymi zawałami serca i/lub udarami

Mocowanie mankietu

Szczegółowe obliczanie wartości średnich

Zapis EKG w ciągu 30–120 sekund za pomocą

Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

w aplikacji „beurer HealthManager Pro”

wtyczki EKG

Czas zapisu: 30 sekund

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Zapis przez: klatkę piersiową-rękę-dłoń lub

Przejrzysty, czytelny czarny wyświetlacz XL

Idealnie czytelny czarny wyświetlacz XL

Podświetlany przycisk START/STOP

Podświetlany przycisk START/STOP

przez dłoń-rękę-górną część ciała-rękę-dłoń

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 120 wyników pomiarów

Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL

Czytelny wyświetlacz XL

Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL

Natychmiastowa informacja o rytmie serca po

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka LED

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

zakończeniu zapisu

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Wskaźnik ryzyka LED

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

36 miejsc w pamięci

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Dla osób o obwodzie ramienia 22–30 cm

Dla osób o obwodzie ramienia 24–40 cm

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm

W zestawie złącze PC / kabel USB

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm

Dla osób o obwodzie ramienia 23–43 cm

Funkcja alarmu

Oprogramowanie PC do szczegółowej prezen-

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

tacji danych i oceny

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Torebka do przechowywania

Etui do przechowywania

Stan naładowania akumulatora

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Akumulator litowo-jonowy w zestawie

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”.

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”. Kom-

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bez-

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bez-

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

patybilność z systemem iOS od wersji 12.0 i Android™

płatną aplikacją „beurer HealthManager Pro”.

płatną aplikacją „beurer HealthManager Pro”.

aplikacją i oprogramowaniem2)„beurer HealthManager

Bezpłatna aplikacja internetowa z funkcją wgrywania przez USB. Kom-

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth od wersji 4.0

od wersji 8.0, z Bluetooth od wersji 4.0. Bezpłatna

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

Pro”. Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

patybilność z systemem Windows od wersji 8.1, USB od wersji 2.0 (typ A).

5-letnia gwarancja

aplikacja internetowa z funkcją wgrywania przez USB3).

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 2 x 4

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125655112

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 2 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 2 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 2 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Nr EAN: 4211125655167

Nr art.: 655.11

Nr EAN: 4211125658038

Nr EAN: 4211125652296

Nr EAN: 4211125658014

Nr EAN: 4211125454159

Nr art.: 658.03

Nr art.: 652.29

Nr art.: 658.01

Nr art.: 454.15

Mocowanie mankietu

Mankiet XL (30–42 cm)
dostępny opcjonalnie

Nr art. 163 246

Zasilacz dostępny oddzielnie

Nr art.: 655.16
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1)

Patent EP 1 673 009

2)

Nr art. 071.95

®

®

W zestawie łącze USB, kabel USB i zasilacz USB Power 3) Kompatybilność z systemem Windows od wersji 8.1, od USB 2.0 (Typ-A)
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NOWOŚĆ

Ciśnienie krwi

Ciśnienie krwi

BC 21

BC 27

BC 28

BC 30

BC 32

BC 44

Ciśnieniomierz na nadgarstek z funkcją
głosową
• Z informacją głosową o zmierzonych wartościach w wielu językach
• Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników
pomiarów za pomocą kolorowej skali

Ciśnieniomierz na nadgarstek
• Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników
pomiarów za pomocą kolorowej skali
• Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed
ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca

Ciśnieniomierz na nadgarstek
• Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników
pomiarów za pomocą kolorowej skali
• Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed
ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca

Ciśnieniomierz na nadgarstek
• Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników
pomiarów za pomocą kolorowej skali
• Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed
ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca

Ciśnieniomierz na nadgarstek
• Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników
pomiarów za pomocą kolorowej skali
• Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed
ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca

Ciśnieniomierz na nadgarstek
• Łatwość użycia: łatwa obsługa za pomocą
jednego przycisku
• Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

tętna na nadgarstku

tętna na nadgarstku

tętna na nadgarstku

tętna na nadgarstku

tętna na nadgarstku

tętna na nadgarstku

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia z ostatnich 3 pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Dla osób o obwodzie nadgarstka 14–19,5 cm

Dla osób o obwodzie nadgarstka 14–19,5 cm

Dla osób o obwodzie nadgarstka 14–19,5 cm

Dla osób o obwodzie nadgarstka 13,5–19,5 cm

Dla osób o obwodzie nadgarstka 13,5–19,5 cm

Dla osób o obwodzie nadgarstka 14–19,5 cm

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Etui do przechowywania

Etui do przechowywania

Etui do przechowywania

Etui do przechowywania

Etui do przechowywania

Etui do przechowywania

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125650469

Nr EAN: 4211125659042

Nr EAN: 4211125650445

Nr EAN: 4211125650513

Nr EAN: 4211125659097

Nr EAN: 4211125659059

Nr art.: 650.46

Nr art.: 659.04

Nr art.: 650.44

Nr art.: 650.51

Nr art.: 659.09

Nr art.: 659.05

Wydanie językowe: DE, EN, FR, IT, TR

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
Podświetlany przycisk START/STOP
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Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL
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NOWOŚĆ

Ciśnienie krwi

Ciśnienie krwi
NOWOŚĆ

BC 54

BC 58

BC 87

Ciśnieniomierz na nadgarstek
• Wskaźnik pozycji: precyzyjne wyniki pomiaru
dzięki prawidłowej pozycji pomiaru na wysokości serca
• Inflation-Technology: szybki i komfortowy
pomiar już podczas pompowania

Ciśnieniomierz na nadgarstek
• Inflation-Technology: szybki i komfortowy
pomiar już podczas pompowania
• Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników
pomiarów za pomocą kolorowej skali
• Przejrzysty, czytelny czarny wyświetlacz

Ciśnieniomierz na nadgarstek
• Złącze USB do innowacyjnego połączenia pomiędzy ciśnieniomierzem a bezpłatną aplikacją internetową „beurer
HealthManager Pro” z możliwością przesyłania danych przez USB
• Łatwa obsługa za pomocą przycisków dotykowych
• Przejrzysty, czytelny czarny wyświetlacz XL

Ciśnieniomierz na nadgarstek
• Ciśnieniomierz na nadgarstek z opatentowanym wskaźnikiem spoczynku1) dla precyzyjnych wyników pomiaru
• Wskaźnik pozycji wskazuje optymalną pozycję pomiaru na wysokości serca
• Łatwo, pewnie, dokładnie – innowacyjne
funkcje dla niezawodnych wyników pomiaru
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Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz

tętna na nadgarstku

tętna na nadgarstku

tętna na nadgarstku

tętna na nadgarstku

Automatyczny pomiar podczas pompowania:

Automatyczny pomiar podczas pompowania:

Automatyczny pomiar podczas pompowania:

szybkość i wygoda pomiaru

szybkość i wygoda pomiaru

szybkość i wygoda pomiaru

Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru
W zestawie złącze PC / kabel USB
Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Duży, czytelny wyświetlacz XL

Idealnie czytelny czarny wyświetlacz

Przejrzysty, czytelny czarny wyświetlacz XL

Przejrzysty, czytelny czarny wyświetlacz XL

Dwie pamięci użytkownika – każda po 120 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów

Dwie pamięci użytkownika – każda po 120 wyników pomiarów

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Rozpoznawanie arytmii

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Dla osób o obwodzie nadgarstka 12,5–21 cm

Dla osób o obwodzie nadgarstka 13,5–21,5 cm

Dla osób o obwodzie nadgarstka 14–19,5 cm

Dla osób o obwodzie nadgarstka 13,5–21,5 cm

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Data i godzina / automatyczne wyłączanie

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Etui do przechowywania

Etui do przechowywania

Etui do przechowywania

Etui do przechowywania

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”.

Bezpłatna aplikacja internetowa z funkcją wgry-

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”.

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

wania przez USB. Kompatybilność z systemem

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

Windows od wersji 8.1, USB od wersji 2.0 (typ A).

i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125650605

Nr EAN: 4211125650544

Nr EAN: 4211125659165

Nr EAN: 4211125657031

Nr art.: 650.60

Nr art.: 650.54

Nr art.: 659.16

Nr art.: 657.03
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1)

Patent EP 1 673 009

OK
Wskaźnik pozycji
z funkcją oświetlenia
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Gorączka

Temperatura ciała

Innowacyjność i bezpieczeństwo pomiaru temperatury.
Nowoczesna technologia podczerwieni termometru FT 100 umożliwia stosowanie urządzenia bez kontaktu z pacjentem.
Zintegrowany czujnik odległości gwarantuje zachowanie prawidłowej odległości podczas pomiaru. Po zakończeniu

medical

pomiaru wynik jest dokładnie wyświetlany, a dodatkowo optycznie sygnalizowany przez sygnał świetlny.

Ufamy
niezawodnym
wynikom pomiaru.

Technologia podczerwieni Bezpieczne określanie temperatury bez kontaktu z ciałem jest
komfortowe dla małych i dużych pacjentów i nie powoduje dodat- idealny również dla niemowląt
i seniorów.
kowego obciążenia osłabionego układu odpornościowego.

Z czujnikiem wskazującym
poprawną odległość
i zapewniającym precyzję
pomiarów

Bezdotykowy
pomiar temperatury
za pomocą technologii podczerwieni

Do 37,4°C = zielona
37,5–37,9°C = żółta
od 38,0°C = czerwona

Termometr bezdotykowy FT 100
· Pomiar temperatury ciała, otoczenia
i powierzchni
· Czujnik odległości
134
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Termometr

FT 09/1 biały/niebieski / wyświetlacz FT 09/1

BY 11 Monkey / Frog / Dog

FT 13

FT 15/1

FT 58

Kapturki ochronne do FT 58

Termometr

Termometr ekspresowy
• Bardzo giętka końcówka pomiarowa

Termometr
• Bardzo giętka końcówka pomiarowa

Termometr ekspresowy
• Bardzo giętka końcówka pomiarowa

Termometr do ucha
• Higieniczny i bezpieczny pomiar
• Z wymiennym kapturkiem ochronnym
• Temperatura ciała, obiektu
i pomieszczenia
• 10 kapturków ochronnych
w zestawie

Zestaw kapturków ochronnych
• 20 kapturków ochronnych

Stojak ekspozycyjny
• Termometr 20 FT 09/1 (w kolorze białym
lub niebieskim)

incl.
protective
cover

Kontaktowa technika pomiaru
Wyświetlanie temperatury w °C

incl.
protective
cover

medical

Termometr

incl.
protective
cover

Czas trwania pomiaru ok. 10 sekund

Czas trwania pomiaru ok. 30 sekund

Czas trwania pomiaru ok. 10 sekund

Pomiar w kilka sekund

20 jednorazowych kapturków ochronnych do

Kontaktowa technika pomiaru

Kontaktowa technika pomiaru

Kontaktowa technika pomiaru

Technologia pomiaru na podczerwień

termometru do ucha FT 58

Alarm gorączki: sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C

Alarm gorączki: sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C

Alarm gorączki: sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C

Alarm informujący o podwyższonej temperaturze: od 38,0°C, dźwięk ostrzegawczy od 37,5°C

W celu zapewnienia higieny i precyzyjnego

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

odczytu po każdym pomiarze należy wymienić

Pomiar temperatury przedmiotu

kapturek ochronny

Wodoodporny

Wodoszczelna końcówka i wyświetlacz

Wodoodporny

Wodoodporny

Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu

Nie zawiera rtęci ani szkła

Nie zawiera rtęci ani szkła

Nie zawiera rtęci ani szkła

Nie zawiera rtęci ani szkła

Emotikonki

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji

Emotikonek uśmiechniętej twarzy – wszystko w porządku

Dokładność pomiaru:

Dokładność pomiaru:

Dokładność pomiaru:

Dokładność pomiaru:

Dokładność pomiaru:

±0,1°C: 35,5–42,0°C

±0,1°C: 35,5–42,0°C (±0,2°F: 95,9–107,6°F)

±0,1°C: 35,5–42,0°C (±0,2°F: 95,9–107,6°F)

±0,1°C: 35,5–42,0°C (±0,2°F: 95,9–107,6°F)

Ucho: ±0,2°C: 35,5–42,0°C (±0.4°F: 95,9–107,6°F)

±0,2°C: 32,0–35,4°C; 42,1–42,9°C

±0,2°C: 32,0–35,4°C; 42,1–42,9°C

±0,2°C: 32,0–35,4°C; 42,1–42,9°C

±0,2°C: 32,0–35,4°C; 42,1–42,9°C

Pozostały zakres pomiarowy: od ≤35,5°C i ≥42°C

(±0.4°F: 89,6–95.7°F; 107,8–109,2°F)

(±0.4°F: 89,6–95.7°F; 107,8–109,2°F)

(±0.4°F: 89,6–95.7°F; 107,8–109,2°F)

(≤ 95,5°F i ≥ 107,6°F) ±0,3°C (±0,5°F)

1 miejsce w pamięci

1 miejsce w pamięci

1 miejsce w pamięci

1 miejsce w pamięci

Pomieszczenie: ±2°C: 0–50°C (±4°F: 32–122°F)

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Mechanizm zrzucający

Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru

Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru

Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru

Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru

10 miejsc w pamięci

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Automatyczne wyłączanie

Z nasadką ochronną

Z nasadką ochronną

Z nasadką ochronną

Z osłoną

Wyrób medyczny

W zestawie 1 bateria 1,5 V LR41

W zestawie 1 bateria 1,5 V LR41

W zestawie 1 bateria 1,5 V LR41

W zestawie 1 bateria 1,5 V LR41

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Stojak ekspozycyjny z 20 bateriami LR41 1,5 V

W zestawie stojak ekspozycyjny

W zestawie stojak ekspozycyjny

W zestawie stojak ekspozycyjny

Z pojemnikiem do przechowywania

Smutny emotikonek: ≥38°C (≥100,4°F)

Obiekt: ±4% lub ±2°C (±4°F) przy od -20°C do 100°C (od -7,6°F do 212°F)

Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru

5-letnia gwarancja

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 10 x 20

10 kapturków ochronnych

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 12 x 12

Nr EAN: Monkey: 4211125950040

Możliwość dokupienia zestawu kapturków ochronnych (20 szt.)

Nr EAN: b: 4211125791155, n: 4211125791162

Nr art.: Monkey: 950.04

Nr art.: b: 791.15, n: 791.16

Nr EAN: Frog: 4211125950057

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 (20 x FT 09/1) Karton transportowy: 10 x 1

Nr art.: Frog: 950.05

Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 10 x 20

Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 10 x 20

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 12 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: b: 4211125791179, n: 4211125791186

Nr EAN: Dog: 4211125950064

Nr EAN: 4211125791094

Nr EAN: 4211125794101

Nr EAN: 4211125795337

Nr EAN: 4211125795344

Nr art.: b: 791.17, n: 791.18

Nr art.: Dog: 950.06

Nr art.: 791.09

Nr art.: 794.10

Nr art.: 795.33

Nr art.: 795.34
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Termometr

FT 65

FT 85

FT 90

FT 95 Bluetooth®

FT 100

Termometr wielofunkcyjny
• Funkcja 6 w 1: pomiar w uchu i na czole,
temperatura powierzchni, alarm informujący
o podwyższonej temperaturze, data i godzina, 10 pozycji w pamięci

Termometr bezdotykowy
• Pomiar temperatury ciała, otoczenia
i powierzchni
• Higieniczny i bezpieczny pomiar bez kontaktu ze skórą

Termometr bezdotykowy
• Pomiar temperatury ciała, otoczenia
i powierzchni
• Higieniczny i bezpieczny pomiar bez kontaktu ze skórą

Termometr bezdotykowy
• Pomiar temperatury ciała, otoczenia
i powierzchni
• Higieniczny i bezpieczny pomiar bez kontaktu ze skórą
• Z technologią Bluetooth® w celu przesyłania
wyników pomiaru do analizy graficznej

Termometr bezdotykowy
• Pomiar temperatury ciała, otoczenia
i powierzchni
• Czujnik odległości
• Do 37,4°C = zielony, 37,5–37,9°C = żółty, od
38,0°C = czerwony

medical

Termometr

ok
or alarm

Pomiar w kilka sekund

Pomiar w kilka sekund

Pomiar w kilka sekund

Pomiar w kilka sekund

Pomiar w kilka sekund

Technologia pomiaru na podczerwień

Technologia pomiaru na podczerwień

Technologia pomiaru na podczerwień

Technologia pomiaru na podczerwień

Technologia pomiaru na podczerwień

Alarm LED powyżej temp. 38°C

Alarm informujący o podwyższonej temperaturze od 38°C

Alarm informujący o podwyższonej temperaturze od 38°C

Alarm LED informujący o gorączce (zielony/żółty/czerwony)

Alarm LED informujący o gorączce (zielony/żółty/czerwony)

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Kontrola dźwiękowa (wł./wył.)

Kontrola dźwiękowa (wł./wył.)

Kontrola dźwiękowa (wł./wył.)

Kontrola dźwiękowa (wł./wył.)

Odległość pomiarowa 2–3 cm

Odległość pomiarowa 2–3 cm

Odległość pomiarowa 2–3 cm

Odległość pomiarowa 4–6 cm

Wskaźniki kolorów

Emotikonki

Emotikonki

Wskaźniki kolorów

Zastosowanie kolorów i emotikonków

Zielony: ≤37,9 °C (≤100.2°F)

Uśmiechnięty emotikonek: ≤37,5°C (≤99,5°F)

Uśmiechnięty emotikonek: ≤37,5°C (≤99,5°F)

Zielony: ≤37,4°C (≤99,5°F)

Zielony, uśmiechnięty emotikonek: ≤37,4°C (≤99,5°F)

Czerwony: ≥38°C (≥100,4°F)

Smutny emotikonek: ≥38°C (≥100,4°F)

Smutny emotikonek: ≥38°C (≥100,4°F)

Żółty: 37,5–37,9°C (99,5–100,2°F)

Żółty: 37,5–37,9°C (99,5–100,2°F)

Dokładność pomiaru:

Dokładność pomiaru:

Dokładność pomiaru:

Czerwony, smutny emotikonek: ≥38°C (≥100,4°F)

Czerwony, smutny emotikonek: ≥38°C (≥100,4°F)

Ucho/czoło: ±0,2°C: 35–42°C (±0,4°F: 95–107,6°F)

Czoło: ±0,2°C: 34–42,2°C (±0,4°F: 93,2–108°F)

Czoło: ±0,2°C: 36–39°C (±0,4°F: 96.8–102,2°F)

Dokładność pomiaru:

Dokładność pomiaru:

Czujnik odległości (LED/dźwięk)

Możliwość dezynfekcji

W pozostałym zakresie pomiarowym: ±0,3°C (±0,5°F)

Pozostały zakres pomiarowy: ±0,3°C (±0,5°F)

Czoło: ±0,2°C: 34–42,2°C (±0,4°F: 93,2–108°F)

Czoło: ±0,2°C: 34–42,2°C (±0,4°F: 93,2–108°F)

Obiekt: ±1,5°C (±2,7°F) przy <30°C (86°F);

Obiekt: ±4% lub ±2°C (±4°F) przy 0–80°C

Obiekt: ±4% lub ±2°C (±4°F) przy od -22°C do 80°C

Obiekt: ±4% lub ±2°C (±4°F) przy 0–80°C

Obiekt: ±4% lub ±2°C (±4°F) przy od -22°C do 80°C

±5% przy ≥30°C (86°F)

(32–176°F)

(od -7,6°F do 176°F)

(32–176°F)

(od -7,6°F do 176°F)

Możliwość zapamiętania 10 wartości wraz z datą i godziną

60 miejsc w pamięci (temperatura ciała z datą

60 miejsc w pamięci (temperatura ciała z datą

60 miejsc w pamięci (temperatura ciała z datą

60 miejsc w pamięci (temperatura ciała z datą

i godziną)

i godziną)

i godziną)

i godziną)

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Wybór sygnału dźwiękowego po zakończeniu pomiaru

Wybór sygnału dźwiękowego po zakończeniu pomiaru

Wybór sygnału dźwiękowego po zakończeniu pomiaru

Wybór sygnału dźwiękowego po zakończeniu pomiaru

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Bardzo czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz XL

Bardzo czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz XL

Bardzo czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz XL

Z pojemnikiem do przechowywania

Z pojemnikiem do przechowywania

Z torebką do przechowywania

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Automatyczne wyłączanie
Wyrób medyczny
Duży wyświetlacz
W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro” lub „beurer BabyCare”. Kompatybilność z systemem iOS od wersji
12.0 i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0
5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 8 x 2

Nr EAN: 4211125795146

Nr EAN: 4211125795061

Nr EAN: 4211125795313

Nr EAN: 4211125795078

Nr EAN: 4211125795054

Nr art.: 795.14

Nr art.: 795.06

Nr art.: 795.31

Nr art.: 795.07

Nr art.: 795.05
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Cukier we krwi

Cukier we krwi

Choroba endemiczna: cukrzyca.
Przy 422 milionach1) chorych w skali światowej cukrzyca należy do najczęstszych przewlekłych chorób endemicznych na świecie. Nowoczesne glukometry firmy Beurer zapewniają niezawodną kontrolę w codziennym użytkowaniu i pomagają diabetykom rozpoznać zbyt wysokie lub zbyt niskie stężenia glukozy we krwi, a następnie odpo-

Połączenie z aplikacją

Połączenie z oprogramowaniem i aplikacją
NOWOŚĆ

GL 44 lean
Nr art.: 463.08

medical

wiednio reagować.

GL 48
Nr art.: 463.66

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

03/2022

GL 49 Bluetooth®
Nr art.: 463.68

03/2022

GL 50 evo
Nr art.: 463.27

GL 60 Bluetooth®
Nr art.: 463.55

Optymalna kontrola! Nowy GL 60 Bluetooth® z połączeniem z oprogramowaniem i aplikacją
umożliwia wygodne przesyłanie zmierzonych wartości.

Zaufam
innowacyjnemu
systemowi
zarządzania
cukrzycą.

Zintegrowany
kalkulator bolusa

NOWOŚĆ

03/2022

Glukometr GL 60 Bluetooth®
· Zintegrowany kalkulator bolusa: łatwe obliczanie potrzebnej ilości
insuliny na podstawie aktualnego wyniku pomiaru
· Podświetlany wyświetlacz: duży, podświetlany wyświetlacz wyraźnie
pokazuje wyniki pomiarów.
140

1)

Źródło: WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) 2016
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Cukier we krwi

Cukier we krwi
NOWOŚĆ

03/2022

GL 44 lean mg/dL

GL 48 mg/dL

GL 49 Bluetooth mg/dL

Glukometr
• Łatwa obsługa i oznaczanie wyników pomiaru pozwalające na optymalną kontrolę
cukrzycy
• Duży wyświetlacz zapewniający dobrą czytelność
• Super szerokie paski testowe
• Kontrola ilości krwi: pomiar jest możliwy
wyłącznie przy odpowiedniej wielkości próbki
krwi

Glukometr
• Podświetlany otwór do wkładania pasków
testowych
• Suwak wyjścia pasków testowych
• Wyświetlacz XL zapewniający optymalną
czytelność
• Super szerokie paski testowe
• Kontrola ilości krwi: pomiar jest możliwy
wyłącznie przy odpowiedniej wielkości próbki
krwi
• Zoptymalizowany nakłuwacz
• Łatwe oznaczanie wyników pomiaru w celu ułatwienia kontroli nad
cukrzycą

Glukometr
• Podświetlany otwór do wkładania pasków
testowych
• Suwak wyjścia pasków testowych
• Podświetlany wyświetlacz XL zapewniający
optymalną czytelność
• Super szerokie paski testowe
• Kontrola ilości krwi: pomiar jest możliwy
wyłącznie przy odpowiedniej
wielkości próbki krwi
• Zoptymalizowany nakłuwacz
• Łatwe oznaczanie wyników
pomiaru w celu ułatwienia kontroli nad cukrzycą

®

NOWOŚĆ

GL 50 evo mg/dL

GL 50 evo Bluetooth

Glukometr
• 3 w 1 (urządzenie pomiarowe, nakłuwacz,
wtyczka USB / oprogramowanie) – opatentowana technologia3)
• Elektroniczny dziennik uruchamiany za pomocą aplikacji i oprogramowania na komputer
• Oznaczanie wartości pomiaru pozwalające
na optymalną kontrolę cukrzycy
• Kontrola ilości krwi: pomiar jest możliwy wyłącznie przy odpowiedniej wielkości próbki krwi
• Wyświetlacz tekstowy z instrukcjami dla
użytkownika niewymagającymi dodatkowych wyjaśnień

Adaptery
• Akcesoria do przesyłania i analizy danych

®

Adapter Bluetooth® 4)
Umożliwia przesyłanie danych GL 50 evo za
pomocą Bluetooth®
Niebieska dioda LED

GL 60 Bluetooth mg/dL

Glukometr
• Zintegrowany kalkulator bolusa
• Podświetlany otwór do wkładania pasków
testowych
• Wbudowane złącze USB
• Podświetlany wyświetlacz
• Super szerokie paski testowe
• Kontrola ilości krwi: pomiar jest możliwy wyłącznie przy odpowiedniej wielkości próbki krwi
• Zoptymalizowany nakłuwacz
• Łatwe oznaczanie wyników pomiaru w celu
ułatwienia kontroli nad cukrzycą

5-letnia gwarancja
1)

1)

1)

Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 5 x 20

1)

03/2022

®

1)

illuminated
display

integrated bolus
calculator

Nr EAN: 4211125463281
Nr art.: 463.28
Testowane klinicznie1)

Testowane klinicznie1)

Testowane klinicznie1)

Testowane klinicznie1)

Testowane klinicznie1)

Zestaw startowy: urządzenie pomiarowe, na-

Zestaw startowy: urządzenie pomiarowe, na-

Zestaw startowy: urządzenie pomiarowe, na-

Zestaw startowy: urządzenie pomiarowe

Zestaw startowy: urządzenie pomiarowe, na-

kłuwacz, 10 lancet, 10 pasków testowych, etui,

kłuwacz, 10 lancet, 10 pasków testowych, etui,

kłuwacz, 10 lancet, 10 pasków testowych, etui,

3 w 1, 10 lancet, 10 pasków testowych, etui,

dzienniczek, kabel USB

dzienniczek, kabel USB

dzienniczek, kabel USB

dzienniczek, pokrywa USB

Wymagana ilość krwi: 0,6 μl

Wymagana ilość krwi: 0,5 μl

Wymagana ilość krwi: 0,5 μl

Wymagana ilość krwi: 0,6 μl

Wymagana ilość krwi: 0,5 μl

Czas trwania pomiaru: ok. 5 sekund

Czas trwania pomiaru: ok. 5 sekund

Czas trwania pomiaru: ok. 5 sekund

Czas trwania pomiaru: ok. 5 sekund

Czas trwania pomiaru: ok. 5 sekund

Bez kodowania

Bez kodowania

Bez kodowania

Bez kodowania

Bez kodowania

Pamięć wartości pomiarowych: 480 (data, godzina)

Pamięć wartości pomiarowych: 900 (data, godzina)

Pamięć wartości pomiarowych: 900 (data, godzina)

Pamięć wartości pomiarowych: 480 (data, godzina)

Pamięć wartości pomiarowych: 900 (data, godzina)

Z oznaczeniem wartości pomiaru jako „przed po-

Z oznaczeniem wartości pomiaru jako „przed po-

Z oznaczeniem wartości pomiaru jako „przed po-

Z oznaczeniem wartości pomiaru jako „przed

Z oznaczeniem wartości pomiaru jako „przed po-

siłkiem”, „po jedzeniu” i „ogólne oznaczenie”

siłkiem”, „po jedzeniu” i „ogólne oznaczenie”

siłkiem”, „po jedzeniu” i „ogólne oznaczenie”

posiłkiem”, „po jedzeniu” i „ogólne oznaczenie”

siłkiem”, „po jedzeniu” i „ogólne oznaczenie”

Średnia zawartość cukru we krwi z: 7, 14, 30

Średnia zawartość cukru we krwi z: 7, 14, 30

Średnia zawartość cukru we krwi z: 7, 14, 30

Średnia zawartość cukru we krwi z: 7, 14, 30

Średnia zawartość cukru we krwi z: 7, 14, 30

lub 90 dni

lub 90 dni

lub 90 dni

lub 90 dni

lub 90 dni

Zakres pomiaru: 20–630 mg/dL, 1,1–35,0 mmol/L

Zakres pomiaru: 20–630 mg/dL, 1,1–35,0 mmol/L

Zakres pomiaru: 20–630 mg/dL, 1,1–35,0 mmol/L

Zakres pomiaru: 20–630 mg/dL, 1,1–35,0 mmol/L

Zakres pomiaru: 10–630 mg/dL, 0,55–35,0 mmol/L

Do użytku własnego

Do użytku własnego

Do użytku własnego

Do użytku własnego

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Ze złączem komputerowym

Ze złączem komputerowym

Ze złączem komputerowym

Funkcja alarmu i minutnika

W zestawie kabel USB

W zestawie kabel USB

W zestawie kabel USB

Wtyczka USB

Zgodny z programami Diabass i SiDiary

Zgodny z programami Diabass i SiDiary

Zgodny z programami Diabass i SiDiary

Skalibrowany do osocza

Skalibrowany do osocza

Skalibrowany do osocza

Skalibrowany do osocza

Próbka krwi: kapilarna krew całkowita

Próbka krwi: kapilarna krew całkowita

Próbka krwi: kapilarna krew całkowita

Próbka krwi: kapilarna krew całkowita

Adapter NFC4)

Próbka krwi: kapilarna krew całkowita

W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032

W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032

W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032

Akumulator litowo-jonowy w zestawie

Umożliwia przenoszenie danych z GL 50 evo

W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032
Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”. Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0 i Android™

GL 50 evo NFC

kłuwacz, 10 lancet, 10 pasków testowych, etui,
dzienniczek, pokrywa USB

Do użytku własnego
Adaptery
• Akcesoria do przesyłania i analizy danych

Wyrób medyczny
Wtyczka USB
Zintegrowany kalkulator bolusa
Ustalanie wartości docelowych dla każdego przedziału czasu dziennego
Zgodność z programami Diabass, Diasend i SiDiary
Skalibrowany do osocza

Bezpłatna aplikacja internetowa z funkcją

Bezpłatna aplikacja internetowa z funkcją

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”. Kom-

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”. Kom-

za pomocą technologii NFC

wgrywania przez USB. Kompatybilność z sys-

wgrywania przez USB. Kompatybilność

patybilność z systemem iOS od wersji 12.0 i Android™

patybilność z systemem iOS od wersji 12.0 i Android™

Niebieska dioda LED

temem Windows od wersji 8.1, USB od wersji

z systemem Windows od wersji 8.1, USB od

od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0 Bezpłatna

od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0 Bezpłatna

2.0 (typ A).

wersji 2.0 (typ A).

aplikacja internetowa z funkcją wgrywania przez USB .

aplikacja internetowa z funkcją wgrywania przez USB .

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 4 x 5

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 4 x 5

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 4 x 5

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 4 x 5

Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 5 x 20

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 4 x 5

Nr EAN: 4211125463083

Nr EAN: 4211125463663

Nr EAN: 4211125463687

Nr EAN: 4211125463274

Nr EAN: 421112463298

Nr EAN: 4211125463557

Nr art.: 463.08

Nr art.: 463.66

Nr art.: 463.68

Nr art.: 463.27

Nr art.: 463.29

Nr art.: 463.55
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1)

Badania kliniczne w Instytucie Badań nad Cukrzycą, Karlsburg, Niemcy

2)

2)

Kompatybilność z systemem Windows od wersji 8.1,
USB od wersji 2.0 (typ A)

od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0 Bezpłatna
aplikacja internetowa z funkcją wgrywania przez USB4).

4)

3)

EP2322095

4)

W zakresie dostawy dostępnego opcjonalnie adaptera NFC lub Bluetooth®
nie znajduje się urządzenie GL 50 evo
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NOWOŚĆ

Cukier we krwi

Cukier we krwi
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

03/2022

03/2022

GL 44 lean

GL 44/50/50 evo LB 1 + LB 2

GL 44/50/50 evo pojedyncze paski
testowe

GL 60 LB1 + LB2

GL 60 pojedyncze paski testowe

GL 60 Level 9 + Level 10

Paski testowe

Paski testowe

Paski testowe

Paski testowe

Paski testowe

Płyn kontrolny

Sprawdzona jakość pasków testowych1)

Sprawdzona jakość pasków testowych1)

Sprawdzona jakość pasków testowych1)

Sprawdzona jakość pasków testowych1)

Sprawdzona jakość pasków testowych1)

Do GL60

Stała kontrola partii2)

Stała kontrola partii2)

Stała kontrola partii2)

Stała kontrola partii2)

Stała kontrola partii2)

2 x 4 ml (na 1 butelkę)

50 szt. (1 puszka)

50 szt. (2 puszki po 25 pasków testowych)

50 szt. pakowane oddzielnie

50 szt. (2 puszki po 25 pasków testowych)

50 szt. pakowane oddzielnie

Należy zużyć w ciągu 90 dni od otwarcia

Wymagana ilość krwi: 0,6 μl

Wymagana ilość krwi: 0,6 μl

Wymagana ilość krwi: 0,6 μl

Wymagana ilość krwi: 0,5 μl

Wymagana ilość krwi: 0,5 μl

i przed upływem daty ważności

Bez kodowania

Bez kodowania

Bez kodowania

Bez kodowania

Bez kodowania

Łatwe w użyciu

Łatwe w użyciu

Łatwe w użyciu

Łatwe w użyciu

Łatwe w użyciu

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Należy zużyć w ciągu maks. 180 dni od otwar-

Należy zużyć w ciągu maks. 180 dni od otwar-

Należy zużyć w ciągu maks. 180 dni od otwar-

cia i przed upływem daty ważności

cia i przed upływem daty ważności

cia i przed upływem daty ważności

Liczba sztuk w opakowaniu: 25 Karton transportowy: 4 x 25

Liczba sztuk w opakowaniu: 25 Karton transportowy: 4 x 25

Nr EAN: LB 1: 4211125464158

medical

NOWOŚĆ

03/2022

Nr EAN: LB 1: 4211125463588

Liczba sztuk w opakowaniu: 25 Karton transportowy: 4 x 25

Nr art.: LB 1: 464.15

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Nr art.: LB 1: 463.58

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 25 x 4

Nr EAN: 4211125463045

Nr EAN: LB 2: 4211125464141

Nr EAN: 4211125464172

Nr EAN: LB 2: 4211125463595

Nr EAN: 4211125463748

Nr EAN: 4211125463755

Nr art.: 463.04

Nr art.: LB 2: 464.14

Nr art.: 464.17

Nr art.: LB 2: 463.59

Nr art.: 463.74

Nr art.: 463.75

NOWOŚĆ

02/2022

GL 48/49 LB 1 + LB 2

GL 48/49 pojedyncze paski testowe

Nakłuwacz

Paski testowe

Paski testowe

Nakłuwacz

Sprawdzona jakość pasków testowych1)

Sprawdzona jakość pasków testowych1)

Bezdotykowy wyrzut lancet

Stała kontrola partii

Stała kontrola partii

Delikatne pobieranie próbek

50 szt. (2 puszki po 25 pasków testowych)

50 szt. pakowane oddzielnie

Regulowana głębokość nakłucia

Wymagana ilość krwi: 0,5 μl

Wymagana ilość krwi: 0,5 μl

Bez kodowania

Bez kodowania

Łatwe w użyciu

Łatwe w użyciu

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Nr art.: LB 1: 463.70

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: LB 2: 4211125463625

Nr EAN: 4211125463731

Nr EAN: 4211125457129

Nr art.: LB 2: 463.62

Nr art.: 463.73

Nr art.: 457.12

2)

2)

Należy zużyć w ciągu maks. 180 dni od otwarcia i przed upływem daty ważności
Liczba sztuk w opakowaniu: 25 Karton transportowy: 4 x 25
Nr EAN: LB 1: 4211125463700
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1)

Badania kliniczne w Instytucie Badań nad Cukrzycą, Karlsburg, Niemcy

2)

Stała kontrola partii sprawowana przez Instytut Badań nad Cukrzycą w Karlsburgu.
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Cukier we krwi

GL 44/44 lean/ 50/50 evo Level 3 + Level 4

GL 48/49 Level 7 + Level 8

Lancety

Płyn kontrolny

Płyn kontrolny

Sterylne lancety do nakłuwacza
Do wszystkich glukometrów firmy Beurer

Do GL 44/44 lean/ 50/50 evo

Do GL48 i GL 49

100 szt. (4 woreczki po 25 lancet)

2 x 4 ml (na 1 butelkę)

2 x 4 ml (na 1 butelkę)

Delikatne pobieranie próbek

Należy zużyć w ciągu 90 dni od otwarcia

Należy zużyć w ciągu 90 dni od otwarcia

Torebka wielokrotnego zamknięcia

i przed upływem daty ważności

i przed upływem daty ważności

Grubość igły 28G

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 25 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 25 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 8 x 12

Nr EAN: 4211125464165

Nr EAN: 4211125463649

Nr EAN: 4211125457013

Nr art.: 464.16

Nr art.: 463.64

Nr art.: 457.01

Lancety soft touch

Bezpieczne lancety

Bezpieczne lancety

Sterylne lancety do nakłuwacza
Do wszystkich glukometrów firmy Beurer

Sterylne bezpieczne lancety
Do wszystkich glukometrów firmy Beurer

Sterylne bezpieczne lancety
Do wszystkich glukometrów firmy Beurer

100 szt. (4 woreczki po 25 lancet)

100 szt.

200 szt.

Delikatne pobieranie próbek

Delikatne pobieranie próbek

Delikatne pobieranie próbek

Torebka wielokrotnego zamknięcia

Torebka wielokrotnego zamknięcia

Torebka wielokrotnego zamknięcia

Grubość igły 33G

Grubość igły 28G

Grubość igły 28G

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 8 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 5 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 5 x 5

Nr EAN: 4211125457242

Nr EAN: 4211125457419

Nr EAN: 4211125457426

Nr art.: 457.24

Nr art.: 457.41

Nr art.: 457.42
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Pulsoksymetr

Pulsoksymetr

2 w 1: tętno i saturacja tlenem krwi tętniczej.
Dzięki nowoczesnej metodzie pomiaru – pulsoksymetrii – saturacja tlenem może być mierzona bez pobierania
krwi. Pulsoksymetria używa dwóch źródeł światła o różnej długości fal, za pomocą których mierzona jest saturacja
tlenem hemoglobiny we krwi tętniczej. Równolegle wszystkie pulsoksymetry firmy Beurer precyzyjnie mierzą tętno

Pulsoksymetr

Zawsze bezpieczny,
zawsze spokojny.
Bez względu na to
gdzie jestem.

Pulsoksymetr
z połączeniem z aplikacją

Pulsoksymetr z podłączeniem do oprogramowania

PO 35

PO 45

PO 60 Bluetooth®

PO 80

Model podstawowy

Wyświetlanie symbolu

Z bezpłatną aplikacją

Z podłączeniem do opro-

z łatwą obsługą.

przy niespokojnym zacho-

i transmisją bezprzewo-

gramowania, akumulatorem

Nr art.: 454.31

waniu podczas pomiaru

dową.

i kablem USB.

Nr art.: 454.34

Nr art.: 454.20

Nr art.: 454.40

Wygodny kolorowy
wyświetlacz:
automatyczne
ustawianie
wyświetlacza
z 4 perspektywami
obrazowania danych

W pamięci pulsoksymetru PO 60 jest wystarczająco dużo miejsca
na 100 pomiarów zgodnie z zasadą „finger-in-finger-out”.

Pulsoksymetr PO 60 Bluetooth®

Bezprzewodowe
przesyłanie
wyników pomiaru

· Pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2)
i częstotliwości bicia serca (tętno)
· Bluetooth® do przenoszenia danych pomiarowych na
smartfon
148
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(puls).

Pulsoksymetr

Pulsoksymetr

Zapotrzebowanie organizmu na tlen.

Kiedy użycie pulsoksymetru jest uzasadnione?

Organizm ludzki potrzebuje ok. 400 l tlenu (O2). W przypadku zdrowego człowieka nasycenie tlenem mieści się

Pulsoksymetr zaleca się sportowcom, którzy chcą mieć pod kontrolą swoje parametry życiowe. Również w sytu-

w przedziale 94–99%. Regularna kontrola saturacji tlenem pozwala w odpowiednim czasie podjąć działania

acjach, gdy zawartość tlenu w powietrzu otoczenia jest niska, zaleca się stosowanie pulsoksymetru, np. podczas

w wypadku wystąpienia objawów niewydolności.

pobytu na wysokościach lub podczas uprawiania sportów lotniczych.
Wiele osób cierpi na chroniczne lub ostre schorzenia układu oddechowego. W tej grupie pacjentów pomiar
choroba płuc (COPD), przetoka płucna, rozedma płuc i obrzęk płuc. Ważne: w przypadku pacjentów z grupy
ryzyka samokontrola z zastosowaniem pulsoksymetru nie wystarczy. Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.

Nasza rada: wczesne wykrycie za pomocą pulsoksymetru PO 80
Pulsoksymetr PO 80 firmy Beurer ma wbudowane połączenie z oprogramowaniem, które umożliwia precyzyjne
rejestrowanie wyników pomiarów, a następnie ich ocenę przez lekarza. Wczesne wykrycie i konsultacja z lekarzem
pozwalają uzyskać cenny czas na wykonanie ewentualnego zabiegu.
Pulsoksymetry firmy Beurer są idealne dla pacjentów zagrożonych ryzykiem oraz sportowców. Małe i lekkie zmieszczą się
w każdej torbie.

Poczujesz się bezpiecznie
także na wysokościach.

Dostarczanie tlenu przez krwiobieg.
Tlen podtrzymuje komórki organizmu przy życiu i zachowuje ich funkcje. Do transportu takiej ilości tlenu potrzebny

Oprogramowanie komputerowe do szczegółowej prezentacji danych – idealne również
do wymiany informacji z lekarzem

jest „środek transportu”, hemoglobina. Hemoglobina zawarta w czerwonych krwinkach wiąże tlen. Organy są
zaopatrywane w tlen poprzez krwiobieg.

Hemoglobina
przyłącza O2.

Hemoglobina
oddaje O2
organom.
O2

O2
Funkcja alarmu – indywidualna regulacja wartości
granicznych
Kolorowy wyświetlacz XL
z 4 perspektywami obrazowania danych

Pulsoksymetr PO 80
· Pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2)
i częstotliwości bicia serca (tętno)
· Akumulator litowo-jonowy – ładowany przez
USB
150

· Zapis do 24 godz.
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pulsoksymetryczny odgrywa ważną rolę. Do takich schorzeń należą: astma oskrzelowa, przewlekła-obturacyjna

Pulsoksymetr

PO 35

PO 45

PO 60 Bluetooth®

PO 80

Pulsoksymetr
• Pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2)
i częstotliwości bicia serca (tętno)

Pulsoksymetr
• Pomiar saturacji tlenem (SpO2), częstotliwości bicia serca (tętno) i wskaźnika perfuzji
(PI)
• Wyświetlanie symbolu przy niespokojnym
zachowaniu podczas pomiaru

Pulsoksymetr
• Pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2)
i częstotliwości bicia serca (tętno)
• Bluetooth® do przenoszenia danych pomiarowych na smartfon

Pulsoksymetr
• Pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2)
i częstotliwości bicia serca (tętno)
• Akumulator litowo-jonowy możliwy do ładowania przez USB
• Kabel USB do przesyłania danych pomiarowych do komputera

medical

Pulsoksymetr

100
memory

PI
Szczególnie odpowiedni dla osób z:

Szczególnie odpowiedni dla osób z:

Szczególnie odpowiedni dla osób z:

Szczególnie odpowiedni dla osób z:

Niewydolnością serca

Niewydolnością serca

Niewydolnością serca

Niewydolnością serca

Przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc

Przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc

Przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc

Przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc

Astmą oskrzelową

Astmą oskrzelową

Astmą oskrzelową

Astmą oskrzelową

Do stosowania również w przypadku uprawiania sportu na dużych wysokościach

Do stosowania również w przypadku uprawiania sportu na dużych wysokościach

Do stosowania również w przypadku uprawiania sportu na dużych wysokościach

Do stosowania również w przypadku uprawiania sportu na dużych wysokościach

Kolorowy wyświetlacz z 4 perspektywami obrazowania danych

Kolorowy wyświetlacz z 7 formatami wyświetlania

Kolorowy wyświetlacz z 4 perspektywami obrazowania danych

Kolorowy wyświetlacz XL z 4 perspektywami obrazowania danych

Regulacja jasności wyświetlacza

Regulacja jasności wyświetlacza

Regulacja jasności wyświetlacza

Regulacja jasności wyświetlacza

Automatyczne ustawianie wyświetlacza
Graficzny wskaźnik pulsu

Automatyczne ustawianie wyświetlacza

Automatyczne ustawianie wyświetlacza

Graficzny wskaźnik pulsu

Graficzny wskaźnik pulsu

Graficzny wskaźnik pulsu

Wyświetlanie symbolu przy niespokojnym zachowaniu podczas pomiaru

Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru

Włączany dźwięk impulsu

Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży

Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży

Indeks perfuzji (wartość przepływu krwi)
Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży

Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży

Funkcja alarmu – indywidualna regulacja wartości granicznych
Pamięć dla 100 pomiarów zgodnie z zasadą

Rejestracja danych do 24 godz.

„finger-in-finger-out”

Oprogramowanie PC do szczegółowej prezentacji danych

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik stanu akumulatora

Taśma mocująca i torba z paskiem

Taśma mocująca i torba z paskiem

Taśma mocująca i torba z paskiem

W zestawie taśma mocująca, torba z paskiem,
kabel USB, ładowarka USB i oprogramowanie
Etui do przechowywania z metalu

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

W zestawie akumulatory litowo-jonowe możliwe do ładowania przez USB

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną aplikacją „beurer HealthManager”. Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0 i Android™
od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

Wymagania systemowe oprogramowania
komputerowego „SpO2 Assistant”: Windows
od wersji 8.1, USB od wersji 2.0 (typ A)

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Nr EAN: 4211125454319

Nr EAN: 4211125454340

Nr EAN: 4211125454203

Nr EAN: 4211125454401

Nr art.: 454.31

Nr art.: 454.34

Nr art.: 454.20

Nr art.: 454.40
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Inhalacja

Inhalatory i inhalatory parowe

Lepsza jakość życia. Inhalatory udrażniające drogi oddechowe
235 milionów ludzi1) na całym świecie cierpi na astmę, chroniczne schorzenie dróg oddechowych.
Nasz obszerny asortyment inhalatorów pomaga w leczeniu astmy i innych chorób dróg oddecho-

medical

wych, takich jak przeziębienie, zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc.

Wolne drogi
oddechowe
sprawiają, że
nasze dziecko na
co dzień jest silne.
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W każdym wieku możesz polegać na naszych trzech innowacyjnych technologiach inhalacji i wydajnym inhalatorze parowym.

Specjalne produkty dla dzieci
ułatwiają użytkowanie.

Technologia sprężonego powietrza

IH 18
Nr art.: 602.36

IH 21
Nr art.: 601.12

IH 26
Nr art.: 601.35

IH 58
Nr art.: 602.02

IH 58 Kids
Nr art.: 602.17

IH 60
Nr art.: 602.06

IH 26 Kids
Nr art.: 601.18

Technologia membrany oscylacyjnej

Technologia ultradźwiękowa

Inhalator parowy

IH 55
Nr art.: 602.04

IH 40
Nr art.: 601.05

SI 40
Nr art.: 601.32

1)

Źródło: WHO (World Health Organization) = Światowa Organizacja Zdrowia
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Inhalacja

Innowacyjne technologie inhalacji.

Inhalacja czy inhalacja parowa? Subtelna różnica.

Wszechstronna oferta urządzeń inhalacyjnych firmy Beurer oparta jest na trzech różnych technologiach leczenia

Ogólna różnica między obydwoma technologiami polega na uzyskiwaniu najmniejszych cząstek substancji

górnych i dolnych dróg oddechowych. Wszystkie technologie umożliwiają dużą zawartość cząstek respirabilnych,

aktywnej, które są stale wytwarzane w płucach podczas stosowania:

Technologia sprężonego

Technologia ultradźwiękowa

powietrza

Technologia membrany

Inhalatory działają w górnych

Inhalator parowy do zastosowania

oscylacyjnej

drogach oddechowych

na ustach, nosie i w gardle (górne
drogi oddechowe)

Dysza

Inhalator
Pojemnik na lek
Inhalator
Membrana
oscylacyjna

Medium
przewodzące
(woda)

i w dolnych drogach oddechowych
Inhalator
Porowata
membrana
oscylacyjna

IH 55 – idealny towarzysz w domu i w podróży.

Zasada działania inhalatorów

Wysoka wydajność, kompaktowe wymiary. Inhalator IH 55 to

czane i wyjątkowo skutecznie wchłaniane przez chorą błonę

doskonały towarzysz dla każdej grupy wiekowej.

śluzową. Podczas pracy inhalatory wytwarzają stale dużą ilość

W przypadku klasycznej inhalacji substancje aktywne są rozpusz-

cząstek respirabilnych, które szczególnie głęboko przedostają się
do dróg oddechowych i docierają do górnych i dolnych dróg
oddechowych. Terapię inhalacyjną można skutecznie rozpocząć już
w początkowej fazie przeziębienia.
Działanie inhalatora parowego
Inhalator parowy ma szczególnie dobroczynne działanie w okresie
przeziębienia. W zależności od życzenia i potrzeby można stosować ciecze, takie jak roztwory soli kuchennej lub olejki eteryczne.
Elastyczna maseczka uniwersalna i stałe ustawienie temperatury
umożliwiają komfortową i bezpieczną terapię.

Odpowiedni również dla dzieci – z higieniczną funkcją samoczyszczenia i oddzielną maską dla dzieci. Mały, lekki i cichy, do wygodnego stosowania przy krótkim czasie inhalacji.

Możliwość swobodnego
wychylenia do 45°

Inhalator IH 55
· Technologia membrany oscylacyjnej
· Kolorowe diody LED (niebieski = gotowość do pracy, pomarańczowy = wymiana
baterii, fioletowa = uruchomienie funkcji samooczyszczania)

Cicha
praca

· Z funkcją samoczyszczenia
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są łatwe w obsłudze i mają krótki czas inhalacji.

Inhalacja

Inhalacja

IH 18

IH 21

IH 26

IH 26 Kids

IH 40

IH 55

Inhalator
• Technologia sprężonego powietrza
• Do leczenia górnych i dolnych dróg
oddechowych, przeziębienia i astmy,
chorób układu oddechowego
• Z zestawem yearpack dla dzieci i niemowląt

Inhalator
• Technologia ultradźwiękowa
• Do leczenia górnych i dolnych dróg
oddechowych, przeziębienia i astmy,
chorób układu oddechowego

Inhalator
• Technologia membrany oscylacyjnej
• Do leczenia górnych i dolnych dróg
oddechowych, przeziębienia i astmy,
chorób układu oddechowego
• Z funkcją samoczyszczenia

Inhalator
• Technologia sprężonego powietrza
• Do leczenia górnych i dolnych dróg
oddechowych, przeziębienia i astmy,
chorób układu oddechowego
Dysza

Inhalator
• Technologia sprężonego powietrza
• Do leczenia górnych i dolnych dróg
oddechowych, przeziębienia i astmy,
chorób układu oddechowego
Dysza

Inhalator

Inhalator
• Technologia sprężonego powietrza
• Do leczenia górnych i dolnych dróg
oddechowych, przeziębienia i astmy,
chorób układu oddechowego

Pojemnik na lek

Dysza

Dysza
Inhalator

Inhalator

Medium przewodzące
(woda)

Inhalator

Inhalator

Membrana oscylacyjna

Duża zawartość cząstek respirabilnych

Duża zawartość cząstek respirabilnych

Duża zawartość cząstek respirabilnych

Duża zawartość cząstek respirabilnych

Z irygatorem do nosa
Bardzo prosta obsługa

Bardzo prosta obsługa

Bardzo prosta obsługa

medical

Z irygatorem do nosa

Bardzo prosta obsługa

Inhalator

Porowata membrana oscylacyjna

Duża zawartość cząstek respirabilnych

Duża zawartość cząstek respirabilnych

Podświetlona na niebiesko komora nebulizacji

Idealne rozwiązanie podczas podróży

Bardzo prosta obsługa

Bardzo prosta obsługa

Cicha praca

Cicha praca
Z funkcją samoczyszczenia

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie
Krótki czas inhalacji

Krótki czas inhalacji

Krótki czas inhalacji

Krótki czas inhalacji

Krótki czas inhalacji

Krótki czas inhalacji

Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,45 bar

Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,45 bar

Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,45 bar

Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,45 bar

Regulacja przepływu powietrza

Obszerny yearpack

Obszerny yearpack

Obszerny yearpack

Obszerny zestaw akcesoriów przyjaznych dla dzieci yearpack

Obszerny yearpack

Obszerny yearpack

Etui do przechowywania zestawu yearpack

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Etui do przechowywania

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,4 ml/min

Wydajność nebulizacji: ok. 0,3 ml/min

Wydajność nebulizacji: ok. 0,3 ml/min

Wydajność nebulizacji: ok. 0,3 ml/min

Wydajność nebulizacji: > 0,4 ml/min

Wydajność nebulizacji: > 0,25 ml/min

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA i zasilacz

Yearpack IH 18

Nr art. 601.21

patrz strona 161

Yearpack IH 21

Nr art. 601.28

patrz strona 161

Yearpack IH 26

Nr art. 601.28

Akcesoria IH 26 Kids

Akcesoria IH 26 Kids

Nr art. 601.19

patrz strona 161

patrz strona 161
Nr art. 601.19

Yearpack IH 26

Yearpack IH 40

Nr art. 601.07

patrz strona 162

Yearpack IH 55

Nr art. 602.11

patrz strona 162

Nr art. 601.28

patrz strona 161

patrz strona 161

Irygator do nosa patrz strona 161 Nr art. 601.37

Irygator do nosa patrz strona 161 Nr art. 601.37

Irygator do nosa patrz strona 161 Nr art. 601.37

Maska dla niemowląt patrz strona 161 Nr art. 601.31

Maska dla niemowląt patrz strona 161 Nr art. 601.31

Maska dla niemowląt patrz strona 161 Nr art. 601.31

Maska dla niemowląt patrz strona 161 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 2 x 2

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 4 x 2

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 2 x 2

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Nr EAN: 4211125602369

Nr EAN: 4211125601126

Nr EAN: 4211125601355

Nr EAN: 4211125601188

Nr EAN: 4211125601058

Nr EAN: 4211125602048

Nr art.: 602.36

Nr art.: 601.12

Nr art.: 601.35

Nr art.: 601.18

Nr art.: 601.05

Nr art.: 602.04
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12 pojemników na lek

Nr art. 163.373

Nebulizator siatkowy ze zbiorniczkiem na
lekarstwo

Nr art. 163.899
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Inhalacja

Inhalacja
IH 58 Kids

IH 60

IH 18 Yearpack

IH 21 / 26 Yearpack

Irygator do nosa do IH 21 / IH 26

Inhalator
• Technologia sprężonego powietrza
• Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób dróg
oddechowych
• Zasilanie sieciowe

Inhalator
• Technologia sprężonego powietrza
• Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób dróg
oddechowych
• Z zestawem yearpack dla dzieci i niemowląt

Inhalator
• Technologia sprężonego powietrza
• Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób dróg
oddechowych
• Z akumulatorem litowo-jonowym, możliwe
zasilanie sieciowe

Zawartość
1 x Ustnik
1 x Maska dla dorosłych
1 x Maska dla dzieci
1 x Nebulizator
1 x Przewód powietrzny
10 x Filtr

Zawartość
1 x Ustnik
1 x Końcówka do nosa
1 x Maska dla dorosłych
1 x Maska dla dzieci
1 x Nebulizator
1 x Przewód powietrzny
10 x Filtr

Zawartość
1 x Irygator do nosa

Stosować tylko z urządzeniem IH 18

Stosować tylko z urządzeniem IH 21 / 26 / 26 Kids

Stosować tylko z urządzeniem IH 21 / 26 / 26 Kids

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 5 x 20

Nr EAN: 4211125601218

Nr EAN: 4211125601287

Nr EAN: 4211125601379

Nr art.: 601.21

Nr art.: 601.28

Nr art.: 601.37

Maska dla niemowląt

IH 26 Kids Yearpack

Zawartość
1 x Maska dla niemowląt (0–3 lat)

Zawartość
1 x Ustnik
1 x Silikonowa maska dla dzieci
1 x Silikonowa maska dla niemowląt
1 x Kolanko
1 x Nebulizator
1 x Przewód powietrzny
10 x Filtr

Stosować tylko z urządzeniem IH 18, IH 21,

Stosować tylko z urządzeniem IH 26 Kids /

H 26, IH 26 Kids, IH 58, IH 58 Kids, IH 60

IH 26

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Dysza

Dysza

Dysza
Inhalator

Inhalator

Inhalator

Duża zawartość cząstek respirabilnych

Duża zawartość cząstek respirabilnych

Duża zawartość cząstek respirabilnych

Idealne rozwiązanie podczas podróży

Idealne rozwiązanie podczas podróży

Idealne rozwiązanie podczas podróży

Bardzo prosta obsługa

Bardzo prosta obsługa

Bardzo prosta obsługa

Cicha praca

Cicha praca

Cicha praca

Krótki czas inhalacji

Krótki czas inhalacji

Krótki czas inhalacji

Ciśnienie robocze: ok. 0,25–0,55 bar

Ciśnienie robocze: ok. 0,25–0,55 bar

Ciśnienie robocze: ok. 0,25–0,55 bar

Obszerny yearpack

Obszerny zestaw akcesoriów przyjaznych dla dzieci yearpack

Obszerny yearpack

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania i transportu

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,25 ml/min

Wydajność nebulizacji: ok. 0,25 ml/min

Wydajność nebulizacji: ok. 0,25 ml/min

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny
Z akumulatorem litowo-jonowym

Zasilacz z kablem micro-USB

Zasilacz z kablem micro-USB
Yearpack IH 58 / IH 60

nr art. 602.15

Nr art. 602.18

patrz strona 162

patrz strona 162
Akcesoria IH 58 Kids

Akcesoria IH 58 Kids

Zasilacz z kablem micro-USB

Nr art. 602.18

patrz strona 162

Yearpack IH 58 / IH 60

Yearpack IH 58 / IH 60

nr art. 602.15

patrz strona 162
nr art. 602.15

patrz strona 162

Akcesoria IH 58 Kids

Nr art. 602.18

patrz strona 162

Maska dla niemowląt patrz strona 161 Nr art. 601.31

Maska dla niemowląt patrz strona 161 Nr art. 601.31

Maska dla niemowląt patrz strona 161 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 4 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Nr EAN: 4211125602024

Nr EAN: 4211125602178

Nr EAN: 4211125602062

Nr EAN: 4211125601317

Nr EAN: 4211125601195

Nr art.: 602.02

Nr art.: 602.17

Nr art.: 602.06

Nr art.: 601.31

Nr art.: 601.19

160

medical

IH 58
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Inhalacja
IH 40 Yearpack

Inhalator parowy
IH 55 Yearpack

SI 40

Maska uniwersalna do SI 40

Więcej informacji o produkcie SI 40

Inhalator parowy do dróg oddechowych.

Zawartość
1 x Ustnik
1 x Maska dla dorosłych
1 x Maska dla dzieci
1 x Złączka
1 x Wąż
2 x Filtr
12 x Pojemnik na lek

Zawartość
1 x Ustnik
1 x Maska dla dorosłych
1 x Maska dla dzieci
1 x Pojemnik na lek z nebulizatorem siateczkowym

Stosować tylko z urządzeniem IH 40

Stosować tylko z urządzeniem IH 55

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Nr EAN: 4211125601071

Nr EAN: 4211125602116

Nr art.: 601.07

Nr art.: 602.11

Inhalator parowy
• Korzystne działanie w sezonie na przeziębienia
• Cichy
• Nebulizacja płynów, np. roztworu soli
kuchennej i olejków eterycznych

Maska uniwersalna
• Elastyczna, uniwersalna maska na usta i nos

Cząsteczki respirabilne szczególnie do górnych

Stosować tylko z urządzeniem SI 40

dróg oddechowych

Odpowiedni dla całej rodziny – elastyczna maska
uniwersalna do ust i nosa

Bardzo prosta obsługa

IH 58 / IH 60 Yearpack

IH 58 Kids Yearpack

medical

Cichy inhalator parowy SI 40 doskonale nadaje się do cieczy, takich jak roztwory soli
kuchennej lub olejki eteryczne. Dzięki stałej temperaturze pary ok. 43°C zastosowanie jest
wyjątkowo przyjemne. Dzięki regulacji wydajności nebulizacji za pomocą suwaka można
w pełni dostosować nebulizację do swoich potrzeb.

Cicha praca

Higieniczne
zastosowanie
nadaje się do dezynfekcji

Automatyczne wyłączanie
Krótki czas stosowania
Z elastyczną, uniwersalną maską na usta i nos
Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji
Indywidualnie regulowana wydajność nebulizacji

Regulacja ilości pary umożliwia indywidualne
terapie
Zawartość
1 x Ustnik
1 x Końcówka do nosa
1 x Maska dla dorosłych
1 x Maska dla dzieci
1 x Nebulizator
1 x Przewód powietrzny
10 x Filtr

Zawartość
1 x Ustnik
1 x Silikonowa maska dla dzieci
1 x Silikonowa maska dla niemowląt
1 x Kolanko
1 x Nebulizator
1 x Przewód powietrzny
10 x Filtr

Stosować tylko z urządzeniem IH 58 Kids / IH 58 / IH 60

Stosować tylko z urządzeniem IH 58 Kids / IH 58 / IH 60

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 4 x 2

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Nr EAN: 4211125602154

Nr EAN: 4211125602185

Nr EAN: 4211125601324

Nr EAN: 4211125601348

Nr art.: 602.15

Nr art.: 602.18

Nr art.: 601.32

Nr art.: 601.34

Zasilanie sieciowe

Zbiornik do nebulizacji
płynów

3-letnia gwarancja
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Osobisty zestaw do monitorowania płodności

Liczy się każdy dzień – łatwe ustalanie dni płodnych.
Zestaw do monitorowania płodności pearl by Beurer zwiększa szanse na naturalne zajście w ciążę – już od 1.
miesiąca zastosowania! Pearl by Beurer testuje dwa najważniejsze hormony płodności FSH i LH z dokładnością do
99%1) w cyklu. Paski testowe można ocenić w bardzo prosty i nieskomplikowany sposób za pomocą aplikacji.
Ponadto: w zestawie znajdują się dwa testy ciążowe.

medical

Zestaw do badania płodności
i termometr owulacyjny

Okno
płodności
Dni

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

+1

+2

+3

Owulacja

99%

dokładności

Tworzy osobisty profil
hormonalny 2)

1)

Pearl by Beurer może utworzyć spersonalizowany profil hormoTwoje szanse na zajście w ciążę
nalny. Umożliwia to przewidywanie owulacji i indywidualnego okna rosną już od pierwszego miesiąca
płodności liczącego do 8 dni.
stosowania.

1.
30 pasków testowych
na jeden cykl w komplecie2)

2.
Otwieranie uchwytu na
paski wielokrotnego użytku

3.
Wkładanie paska
testowego do uchwytu

4.

Jestem jeszcze
bardzo mały,
ale już jestem
największym
szczęściem moich
rodziców.

Precyzyjna i łatwa
analiza pasków
testowych za pomocą
aparatu smartfona
i aplikacji

Osobisty zestaw do monitorowania płodności OT 80
· Zwiększa szanse na naturalne zajście w ciążę

Bezpłatna aplikacja
„Pearl Fertility” do
pobrania – zatwierdzony
wyrób medyczny

· 30 pasków testowych (15 x FSH, 15 x LH) na jeden cykl2)
· 1 uchwyt do pasków wielokrotnego użytku
· W zestawie 2 testy ciążowe
164

Pearl Fertility

Przy określeniu poziomu hormonów LH i FSH za pomocą pasków testowych
Zestaw jest przeznaczony do cykli trwających 21–35 dni. Dłuższe cykle mogą wymagać dodatkowego zestawu. Jeśli cierpisz na dolegliwości, zwłaszcza takie, które wpływają na naturalną równowagę hormonalną lub cykl, przed użyciem zestawu skonsultuj się z lekarzem.
1)

2)
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Termometr owulacyjny

Termometry owulacyjne / Zestaw do monitorowania płodności
OT 20

Naturalne podejście do cyklu miesięcznego.

OT 30 Bluetooth®

OT 80

Metoda objawowo-termiczna jest uznaną naukowo metodą naturalnego planowania rodziny (NFP). Na podstawie objawów, w tym podstawowej temperatury ciała, można określić dni płodne. Dzięki aplikacji „Ovy” oprócz
podstawowej temperatury ciała można zarejestrować inne ważne sygnały ciała, co daje większą pewność
z korzystania podczas cyklu miesięcznego.

OT 20 w połączeniu z aplikacją do cyklu „Ovy” ułatwiają rozpoznawanie dni płodnych i śledzenie cyklu.

1

Obudź się i zmierz temperaturę

2

Przenieś temperaturę do aplikacji
przy OT 20 ręczne wprowadzanie

3

Udokumentuj sygnały ciała
w aplikacji

temperatury

Pearl Fertility

Termometr owulacyjny
• Wyświetlanie z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku
• W połączeniu z aplikacją „Ovy” do naturalnej
kontroli cyklu poprzez ręczne wprowadzenie
temperatury

w przypadku OT 30 bezprzewodowa

Termometr owulacyjny
• Wyświetlanie z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku
• W połączeniu z aplikacją „Ovy” umożliwia
naturalną kontrolę cyklu
• Przesyłanie wyników pomiaru bezpośrednio
do aplikacji przez Bluetooth®

Osobisty zestaw do monitorowania płodności
• Pomiar i niezależna analiza 2 najważniejszych hormonów płodności
• Spersonalizowane przewidywanie do 8 dni
płodnych
• Przejrzysta analiza i prezentacja w aplikacji
„Pearl Fertility”

transmisja przez Bluetooth®
Termometr owulacyjny OT 20

Termometr owulacyjny

2

OT 30 Bluetooth®

1)

4

Określ dni płodne i niepłodne.
Naturalne planowanie rodziny

Pierścień LED do
sygnalizowania
pomiaru i przesyłania danych za
pomocą technologii
Bluetooth®

Czujnik pomiarowy
z giętką końcówką
pomiarową

2x
pregnancy
tests

Czas pomiaru około 3 minuty (zalecany czas

Czas pomiaru około 3 minuty (zalecany czas

Niezależny pomiar 2 najważniejszych hormo-

pomiaru według NFP)

pomiaru według NFP)

nów płodności (FSH i LH) w moczu

Kontaktowa technika pomiaru

Kontaktowa technika pomiaru

Instrukcja krok po kroku w aplikacji „Pearl

Przeznaczony do pomiaru oralnego i waginalnego

Przeznaczony do pomiaru oralnego i waginalnego

Fertility”

Przesyłanie danych przez Bluetooth

Szybka i łatwa analiza za pomocą aplikacji

Pierścień LED do sygnalizowania pomiaru

„Pearl Fertility”

i przesyłania danych

Sporządzenie osobistego profilu hormonalnego

Giętka końcówka pomiarowa

Giętka końcówka pomiarowa

Wyliczenie prognozy na kolejne cykle

Wodoszczelny (IP 27)

Wodoszczelny (IP 64)

Niezawodność także w przypadku nieregularnych cyklów2)

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji

Dokładność pomiaru: ±0,05°C przy 35,00–38,00°C

Dokładność pomiaru: ±0,05°C przy 35,00–38,00°C

(temperatura pokojowa 18,00–28,00°C)

(temperatura pokojowa 18,00–28,00°C)

w pozostałym zakresie pomiarowym: ±0,1°C

w pozostałym zakresie pomiarowym: ±0,1°C

1 miejsce w pamięci

30 miejsc w pamięci

W zestawie 15 pasków testowych FSH i 15 pasków testowych LH

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

W zestawie 2 testy ciążowe

Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru

Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru

W zestawie uchwyt do pasków wielokrotnego użytku

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Z nasadką ochronną

Z nasadką ochronną

Czas przechowywania: 36 miesiące

W zestawie 1 bateria 1,5 V LR41

W zestawie 1 bateria litowa 3 V CR 2032

Kompatybilność z systemami iOS od wersji 11.2

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z aplikacją

Możliwość bezpłatnego pobrania aplikacji „Pearl Fertility” Kompa-

i Android™ od wersji 6.0

„Ovy”. Kompatybilność z systemem iOS od wersji 11.2

tybilność z systemem iOS od wersji 11.0 i Android™ od wersji 6.0

i Android™ od wersji 6.0, z Bluetooth® od wersji 4.0

Liczba sztuk w opakowaniu (online): 12 Karton transportowy: 4 x 12

®

Nr EAN: 4211125791025
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5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Nr art.: 791.02

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 18 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 12 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu (handel): 6 Karton transportowy: 8 x 6

Nr EAN: 4211125791384

Nr EAN: 4211125791063

Nr EAN: 4211125791223

Nr art.: 791.38

Nr art.: 791.06

Nr art.: 791.22

1)
Przy określeniu poziomu hormonów LH i FSH za pomocą pasków testowych 2)Zestaw jest przystosowany do cykli trwających 21–35 dni. Dłuższe cykle mogą wymagać dodatkowego zestawu.
Jeśli cierpisz na dolegliwości, zwłaszcza takie, które wpływają na naturalną równowagę hormonalną lub cykl, przed użyciem zestawu skonsultuj się z lekarzem.
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Nasze termometry owulacyjne OT 30 z Bluetooth® (bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych) oraz

Aparaty słuchowe

Aparaty słuchowe

Bierz udział w codziennym życiu z wykorzystaniem aparatu słuchowego bez ograniczeń.
Aparaty słuchowe firmy Beurer to idealni towarzysze dla osób z wadami słuchu. W naszym asortymencie znajduje
się wiele modeli ułatwiających codzienne życie. Wszystkie nasze produkty należą do kategorii cyfrowych aparatów
słuchowych i obejmują zarówno pojedyncze aparaty słuchowe, jak i pary aparatów słuchowych.

Aparaty słuchowe BTE

HA 70 Pair

HA 80 Single

Wyjątkowo małe, zasilane aku-

Możliwość ponownego ładowania, 2 różne programy słuchowe,

mulatorami, 2 różne programy

akumulator wymienny i ładowarka micro-USB. Dostępny w wer-

słuchowe z powerbankiem w etui

sji single do elastycznego stosowania z prawej lub lewej strony

do przechowywania.

oraz w zestawie 2 sztuk.

Aparaty słuchowe RIC

Mały, dyskretny
i prawie
niewidoczny
Mój aparat
słuchowy pozwala
mi w pełni
korzystać z życia.

NOWOŚĆ

HA 80 Pair

Aparaty słuchowe ITE

HA 85 Pair

HA 55 Pair

HA 60 Pair

Bardzo czyste brzmienie,

Bardzo czyste brzmienie,

Bardzo mała forma dousz-

2 różne programy słucho-

zasilane akumulatorami,

na, zestaw 2 aparatów, do

we, akumulator wymienny

ładowarka USB.

stosowania bezpośrednio

i ładowarka micro-USB.

w przewodzie słuchowym.

Obejrzyj
film

Ponownie beztrosko uczestniczyć w życiu. Z aparatem słuchowym
Beurer ponownie stajesz się członkiem społeczności, czerpiesz przyjemność z życia towarzyskiego i zachowujesz pełną elastyczność pod
względem rodzaju i czasu trwania użytkowania.
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Nowość HA 55
zachwyca bardzo czystym dźwiękiem.
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Aparaty słuchowe

Aparaty słuchowe
NOWOŚĆ

Dalsze informacje o aparatach słuchowych

HA 20

HA 50

HA 55 Pair

HA 60 Pair

Aparat słuchowy
• Indywidualne dopasowanie do wielkości
przewodu słuchowego

Aparat słuchowy
• Rozszerzony zakres częstotliwości
• Indywidualne dopasowanie do wielkości
przewodu słuchowego

Aparat słuchowy
• Bardzo czyste brzmienie dzięki konstrukcji RIC
• Aparaty słuchowe z możliwością ładowania
• Praktyczny zestaw 2 sztuk do obustronnego
użytkowania

Cyfrowe urządzenia słuchowe
• Praktyczny zestaw 2 sztuk do obustronnego
użytkowania
• Bardzo mała forma douszna

Idealnie nadaje się do wzmacniania dźwięków

Idealnie nadaje się do wzmacniania dźwięków

Idealnie nadaje się do wzmacniania dźwięków

Idealnie nadaje się do wzmacniania dźwięków

i odgłosów przy łagodnej i początkowej utracie

i odgłosów przy łagodnej i początkowej utracie

i odgłosów przy łagodnej i początkowej utracie

i odgłosów przy łagodnej i początkowej utracie

słuchu

słuchu

słuchu

słuchu

Ergonomiczne wyprofilowanie za uchem

Ergonomiczne wyprofilowanie za uchem

Ergonomiczne wyprofilowanie za uchem

Niemal niewidoczne miejsce założenia i komfort

Wzmacnia głośność wszystkich dźwięków

Wzmacnia głośność wszystkich dźwięków

Wzmacnia głośność wszystkich dźwięków

Wzmacnia głośność wszystkich dźwięków

w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

Odtwarzanie bez zakłóceń

Odtwarzanie bez zakłóceń

Indywidualne rozwiązania dzięki różnym kształtom
aparatów.
Każdy kształt ma swoje zalety. Wybierz dla siebie idealny aparat słuchowy i znów żyj bez
ograniczeń.

Aparaty słuchowe BTE
Cechy: klasyczny model z komfortem noszenia
Te aparaty słuchowe nosi się za uchem (BTE), a w ich obudowie znajdują się
wszystkie podzespoły funkcyjne takie jak np. głośnik. Dźwięk jest przenoszony do ucha przez przewód powietrzny znajdujący się w wężyku z tworzywa
sztucznego.

Głośniki

Zalety: kształt ułatwia obsługę także osobom starszym.

Aparaty słuchowe RIC

noszenia bezpośrednio w przewodzie słuchowym

Cechy: Ulepszona technologia bez strat transmisyjnych
Urządzenia RIC to forma aparatów słuchowych BTE. Głośnik znajduje się
tutaj bezpośrednio w uchu, co zapewnia wyjątkowo czyste brzmienie.

Bardzo czyste brzmienie dzięki konstrukcji RIC
3 końcówki do indywidualnego dopasowania

3 końcówki do indywidualnego dopasowania

Po 3 końcówki do indywidualnego dopasowa-

Po 3 końcówki do indywidualnego dopasowa-

do przewodu słuchowego

do przewodu słuchowego

nia do przewodu słuchowego

nia do przewodu słuchowego

Zakres częstotliwości: 200–5000 Hz

Zakres częstotliwości: 100–6000 Hz

Zakres częstotliwości: 500–3200 Hz

Zakres częstotliwości: 200–5300 Hz

Wzmocnienie głosów i dźwięków nawet do

Wzmocnienie głosów i dźwięków nawet do

Wzmocnienie głosów i dźwięków nawet do

Wzmocnienie głosów i dźwięków nawet do

40 dB

40 dB

53 dB

26 dB

Aparaty słuchowe ITE

Maksymalna głośność: 128 dB

Maksymalna głośność: 128 dB

Maksymalna głośność: 131 dB

Maksymalna głośność: 113 dB dla odtwarzania

Cechy: małe, dyskretne i prawie niewidoczne

Wymiary produktu: 27 x 42 x 42 mm

Wymiary produktu: 15 x 27 x 40 mm

Wymiary produktu: 26 x 40 x 42 mm

Zalety: dobre właściwości przekazu akustycznego dzięki bezpośredniemu
nagłośnieniu w przewodzie słuchowym.

Głośniki

bez zakłóceń

Te aparaty słuchowe nosi się w uchu (ITE) Są to najmniejsze i najmniej
widoczne urządzenia. Wszystkie elementy są umieszczone bezpośrednio
w przewodzie słuchowym.
Zalety: dobre właściwości przekazu akustycznego. Łatwy montaż.
Optymalne dla osób noszących okulary.

Ważne!
Prawidłowa pielęgnacja Twojego aparatu słuchowego
Aby jak najdłużej cieszyć się sprawnym aparatem słuchowym, należy przywiązywać należytą
wagę do jego pielęgnacji. Firma Beurer oferuje odpowiednią pielęgnację dla różnych
kształtów aparatów słuchowych.
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Wymiary produktu: 19 x 10 x 14,9 mm

Czas pracy urządzeń: 16 godz.
Czas ładowania: 7–10 godz.
W zestawie 2 baterie 1,4 V PR48

W zestawie 2 baterie 1,4 V PR48

W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny

W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny

Z ładowarką USB

W zestawie 4 baterie 1,4 V PR70/A10

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: 4 x 8

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: 4 x 8

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Nr EAN: Produkt niemedyczny: 4211125641115

Nr EAN: Produkt niemedyczny: 4211125641122

Nr EAN: Produkt niemedyczny: 4211125641337

Nr EAN: Produkt niemedyczny: 4211125641146

Nr art.: Produkt niemedyczny: 641.11

Nr art.: Produkt niemedyczny: 641.12

Nr art.: Produkt niemedyczny: 641.33

Nr art.: Produkt niemedyczny: 641.14

Nr EAN: Wyrób medyczny 4211125641061

Nr EAN: Wyrób medyczny 4211125641092

Nr EAN: Wyrób medyczny 4211125641320

Nr EAN: Wyrób medyczny 4211125641139

Nr art.: Wyrób medyczny 641.06

Nr art.: Wyrób medyczny 641.09

Nr art.: Wyrób medyczny 641.32

Nr art.: Wyrób medyczny 641.13
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Aparaty słuchowe

Aparaty słuchowe

HA 70 Pair

HA 80 Single

HA 80 Pair

HA 85 Pair

Kapsułki do osuszania

Cyfrowe urządzenia słuchowe
• Aparaty słuchowe z możliwością ładowania
• Bardzo mały rozmiar
• Praktyczny zestaw 2 sztuk do obustronnego
użytkowania
• 2 różne tryby słuchowe
• Etui do przechowywania ze zintegrowanym
powerbankiem

Cyfrowy aparat słuchowy
• Aparat słuchowy do wielokrotnego ładowania z akumulatorem wymiennym
• Stosowanie w lewym lub prawym uchu
• 2 różne tryby słuchowe
• Z ładowarką micro-USB

Cyfrowe urządzenia słuchowe
• Aparat słuchowy do wielokrotnego ładowania z akumulatorem wymiennym
• Praktyczny zestaw 2 sztuk do obustronnego
użytkowania
• 2 różne tryby słuchowe
• Z ładowarką micro-USB

Cyfrowe urządzenia słuchowe
• Bardzo czyste brzmienie dzięki konstrukcji RIC
• Aparat słuchowy do wielokrotnego ładowania z akumulatorem wymiennym
• Praktyczny zestaw 2 sztuk do obustronnego
użytkowania
• 2 różne tryby słuchowe
• Z ładowarką micro-USB

Kapsułki do osuszania
• Pasują do aparatów słuchowych HA 55 Pair /
HA 60 Pair / HA 80 Single / HA 80 Pair /
HA 85 Pair

Do osuszania aparatów słuchowych po noszeniu
Z kolorowym wskaźnikiem wyczerpania zdolności osuszania

8 sztuk
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6
Nr EAN: 4211125641153
Nr art.: 641.15
Idealnie nadaje się przy łagodnej lub umiar-

Idealnie nadaje się przy łagodnej lub umiar-

Idealnie nadaje się przy łagodnej lub umiar-

Idealnie nadaje się przy łagodnej lub umiar-

kowanej utracie słuchu,aby wzmacniać dźwięki

kowanej utracie słuchu,aby wzmacniać dźwięki

kowanej utracie słuchu,aby wzmacniać dźwięki

kowanej utracie słuchu,aby wzmacniać dźwięki

i odgłosy oraz zwiększyć zrozumiałość mowy

i odgłosy oraz zwiększyć zrozumiałość mowy

i odgłosy oraz zwiększyć zrozumiałość mowy

i odgłosy oraz zwiększyć zrozumiałość mowy

Przyjemne noszenie i dyskretne dopasowanie

Przyjemne noszenie i dyskretne dopasowanie

Przyjemne noszenie i dyskretne dopasowanie

Przyjemne noszenie i dyskretne dopasowanie

za uchem

za uchem

za uchem

za uchem

Wzmacnia głośność wszystkich dźwięków

Wzmacnia głośność wszystkich dźwięków

Wzmacnia głośność wszystkich dźwięków

Wzmacnia głośność wszystkich dźwięków

w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

Po 4 końcówki do indywidualnego dopasowa-

4 końcówki do indywidualnego dopasowania

Po 4 końcówki do indywidualnego dopasowa-

Po 4 końcówki do indywidualnego dopasowa-

nia do przewodu słuchowego

do przewodu słuchowego

nia do przewodu słuchowego

nia do przewodu słuchowego

Z praktycznym akumulatorem zamiennym

Z praktycznym akumulatorem zamiennym

Z praktycznym akumulatorem zamiennym

Zakres częstotliwości: 200–7100 Hz z 2 programami

Zakres częstotliwości: 200–6700 Hz z 2 programami

Zakres częstotliwości: 200–6700 Hz z 2 programami

Zakres częstotliwości: 200–8000 Hz z 2 programami

zapewniającymi wyjątkowo wysoką precyzję słyszenia

zapewniającymi wyjątkowo wysoką precyzję słyszenia

zapewniającymi wyjątkowo wysoką precyzję słyszenia

zapewniającymi wyjątkowo wysoką precyzję słyszenia

Wzmocnienie głosów i dźwięków nawet do

Wzmocnienie głosów i dźwięków nawet do

Wzmocnienie głosów i dźwięków nawet do

Wzmocnienie głosów i dźwięków nawet do

49 dB

48 dB

48 dB

38 dB

Maksymalna głośność: 123 dB dla

Maksymalna głośność: 121 dB dla

Maksymalna głośność: 121 dB dla

Maksymalna głośność: 114 dB dla odtwarzania

odtwarzania bez zakłóceń

odtwarzania bez zakłóceń

odtwarzania bez zakłóceń

bez zakłóceń

Wymiary produktu: 37 x 27 x 31 mm

Wymiary produktu: 30 x 35 x 41 mm

Wymiary produktu: 30 x 35 x 41 mm

Wymiary produktu: 30 x 35 x 41 mm

Zestaw zawiera 2 zintegrowane akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe

Zestaw zawiera 2 wymienne akumulatory litowo-jonowe

Zestaw zawiera 4 wymienne akumulatory litowo-jonowe

Zestaw zawiera 4 wymienne akumulatory litowo-jonowe

Z etui do przechowywania ze zintegrowanym

Z ładowarką micro-USB

Z ładowarką micro-USB

Z ładowarką micro-USB

Filtr woskowiny

Wyjątkowo niewielki rozmiar, dzięki czemu urządzenie jest prawie niewidoczne

Bardzo czyste brzmienie dzięki konstrukcji RIC

powerbankiem – na jednym ładowaniu apara-

Filtr woskowiny
• Pasuje do HA 60 Pair i HA 85 Pair

Do optymalnej pielęgnacji aparatów słuchowych ITE i RIC
Wydłuża okres eksploatacji urządzeń

ty słuchowe można ładować do trzech razy

32 filtry do woskowiny na wymiennych patyczkach w praktycznych etui do przechowywania

Czas pracy urządzeń: 10 godz., czas ładowania: 9 godz.

Czas pracy urządzeń: 26 godz., czas ładowania: 2 godz.

Czas pracy urządzeń: 26 godz., czas ładowania: 2 godz.

Czas pracy urządzeń: 26 godz., czas ładowania: 2 godz.

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Nr EAN: Produkt niemedyczny: 4211125641023

Nr EAN: Produkt niemedyczny: 4211125641177

Nr EAN: Produkt niemedyczny: 4211125641191

Nr EAN: Produkt niemedyczny: 4211125641221

4 etui do przechowywania w każdym opakowaniu

Nr art.: Produkt niemedyczny: 641.02

Nr art.: Produkt niemedyczny: 641.17

Nr art.: Produkt niemedyczny: 641.19

Nr art.: Produkt niemedyczny: 641.22

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Nr EAN: Wyrób medyczny 4211125641016

Nr EAN: Wyrób medyczny 4211125641030

Nr EAN: Wyrób medyczny 4211125641184

Nr EAN: Wyrób medyczny 4211125641214

Nr EAN: 4211125641160

Nr art.: Wyrób medyczny 641.01

Nr art.: Wyrób medyczny 641.03

Nr art.: Wyrób medyczny 641.18

Nr art.: Wyrób medyczny 641.21

Nr art.: 641.16
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Urządzenie do elektrostymulacji
drug
free

W przypadku sportowców rekreacyjnych i profesjonalnych, takich jak
Angelique Kerber, coraz większe znaczenie ma samodzielna terapia bez
przyjmowania leków.

medical

Urządzenie do elektrostymulacji
TENS/EMS

Sprawdzona autoterapia – łagodzenie bólu bez
stosowania leków dzięki elektrostymulacji.

&

Obejrzyj
film

Angelique Kerber jest przekonana do efektywności EM 59 Heat. Oprócz stymulacji mięśni (EMS)
dostępne są również programy do terapii przeciwbólowej (TENS) oraz odprężania i masażu.
W celu zwiększenia intensywności można włączyć podgrzewanie.

Głęboko działająca regeneracja jest
dla mnie częścią
każdego treningu.

W zestawie
4 podkładki
żelowe
Graficzne wskazanie
pozycji elektrod

Dołączana funkcja
podgrzewania

Cyfrowe urządzenie do elektrycznej stymulacji mięśni
i nerwów TENS/EMS z funkcją podgrzewania EM 59 Heat
· Terapia przeciwbólowa (TENS)
· Stymulacja mięśni, odprężenie i masaż (EMS)
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Urządzenie do elektrostymulacji

Urządzenie do elektrostymulacji
drug
free

Uśmierzanie bólu menstruacyjnego bez użycia leków.

Masaż określonego punktu: wsparcie i pomoc bez działań ubocznych. W przypadku samo-

Miesięczne dolegliwości menstruacyjne, bóle podbrzusza lub skurcze mogą być

leczenia w domu szczególnie ważna jest świadomość, że ma się u boku godnego zaufania

naturalnie złagodzone. Dyskretnie noszone pod ubraniem i wielokrotnego

partnera. Firma Beurer oferuje linię produktów PAINfree, zawierającą szereg urządzeń

użytku EM 50 Menstrual Relax zmieści się w każdej torbie, dzięki czemu

TENS/EMS przeznaczonych do wykonywania elektrostymulacji w domu.

doskonale nadaje się do przewożenia.

Zasada działania urządzenia do elektrostymulacji jest oparta na naśladowaniu impulsów
wytwarzanych przez ludzkie ciało, które są przekazywane za pomocą elektrod przez skórę do
nerwów lub włókien mięśniowych.

Połączenie elektrostymulacji nerwów (TENS) z kojącym ciepłem redukuje dolegliwości
menstruacyjne i bóle menstruacyjne, a także nadaje się do endometriozy.

medical

Urządzenie do elektrostymulacji. Co się za tym kryje?

Uśmierzanie bólu, stymulacja mięśni
i odprężenie
Komfort noszenia

Do uśmierzania bólu pleców lub stawów, jako trening
uzupełniający rozbudowę masy mięśniowej lub relaks po
zajęciach sportowych – urządzenie do elektrostymulacji
ma wiele zastosowań i służy jako domowa metoda
autoterapii.
Firma Beurer, w zależności od zapotrzebowania, oferuje
różne wersje urządzeń TENS, EMS i TENS/EMS.

Dołączana funkcja
podgrzewania

Pad TENS z funkcją grzania EM 50
Menstrual Relax
drug
free

· Z akumulatorem, bez plączących się kabli
· Oddzielne sterowanie ciepłem i TENS
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TENS/EMS
EM 29 2 w 1

TENS/EMS
EM 49

Więcej informacji o produkcie EM 49

EM 50 Menstrual Relax

Podkładki żelowe do EM 50

EM 59 Heat

Idealna stymulacja dzięki
doskonałemu połączeniu.
Dzięki urządzeniu do elektrostymulacji EM 49
firmy Beurer można korzystać punktowo
z zalet technologii TENS, EMS i masaży
odprężających w wybranych partiach ciała.

Cyfrowe urządzenie do elektrycznej stymulacji mięśni i nerwów TENS/EMS
• Terapia przeciwbólowa (TENS)
• Stymulacja mięśni (EMS)
• Odprężenie i masaż (EMS)
• Wskaźnik położenia elektrody

W zestawie 4 samoprzylepne elektrody
żelowe do wszystkich obszarów ciała.

Pad TENS z funkcją grzania
• Łagodzenie bólu menstruacyjnego, także
w przypadku endometriozy
• Połączenie ciepła i elektrycznej stymulacji
nerwów (TENS)
• Oddzielne stosowanie funkcji TENS i ogrzewania
• Akumulator z możliwością ładowania

Cyfrowe urządzenie do elektrycznej
stymulacji mięśni i nerwów TENS/EMS
z funkcją podgrzewania
• Terapia przeciwbólowa (TENS)
• Stymulacja mięśni (EMS)
• Funkcja podgrzewania
• Odprężenie i masaż (EMS)
• Wskaźnik położenia elektrody
• Akumulator z możliwością ładowania

medical

TENS – kolano/łokieć
• Terapia przeciwbólowa (TENS)
• Do stosowania w przypadku bólów kolan/
łokci
• Niezużywające się elektrody kontaktowe,
łatwa obsługa

Urządzenie posiada 64 wstępnie zaprogramowane programy oraz 6 programów, które
można dostosować do indywidualnych
potrzeb. Intensywność można przy tym
dowolnie wybierać w zależności od życzeń
i odczuć.

&

6 podkładek żelowych
• Do EM 50 Menstrual Relax

Rozmiar: 50 x 56 mm
6 samoprzylepnych podkładek żelowych

drug
free

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125648497
Nr art.: 648.49

Podkładki żelowe do EM 59 Heat
2 niezużywające się elektrody kontaktowe

Samoprzylepne elektrody z żelem

1 program ogrzewania, 15 poziomów intensywności TENS

4 elektrody z podkładkami żelowymi

z przewodzącego materiału węglowego

Komplet 4 szt. (45 x 45 mm)

W zestawie 2 wymienne podkładki żelowe

W zestawie 4 elektrody żelowe (45 x 45 mm)

Nie wymaga żelu kontaktowego ani elektrod za-

Wskazanie LED ustawionej funkcji

2 poziomy podgrzewania: Low i High

stępczych (elektrody kontaktowe używane z wodą)

Wskazanie LED niskiego poziomu naładowania akumulatora

3 Możliwości zastosowania:

Uniwersalny mankiet na kolana i łokcie (regu-

Przytulny, o ergonomicznym kształcie

TENS/EMS + Heat, tylko TENS/EMS, tylko Heat

lowany za pomocą zapięcia na rzep)

2 niezależnie regulowane kanały

Indywidualna regulacja intensywności

2 niezależnie regulowane kanały

Przytulny, o ergonomicznym kształcie

64 zaprogramowane funkcje

Automatyczne wyłączanie po 20 min

64 zaprogramowane funkcje

Obwód ramienia/uda: ok. 25–70 cm

6 programów z indywidualnymi ustawieniami: możliwość zaprogramo-

Do 6 zastosowań po jednym naładowaniu

6 programów z indywidualnymi ustawieniami: możliwość zaprogramo-

4 zaprogramowane funkcje

wania częstotliwości, szerokości impulsu, czasu włączenia/wyłączenia

(6 x 20 min)

wania częstotliwości, szerokości impulsu, czasu włączenia/wyłączenia

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD

8 podkładek żelowych
• Do EM 59 Heat

i praktycznym zaczepem na pasek
Regulowana intensywność

Regulowana intensywność

Regulowana intensywność

Minutnik

Minutnik

Minutnik

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa

Mankiet można prać ręcznie

Funkcja Doktor1)

Funkcja Doktor1)

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Odwrócony wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Rozmiar: 45 x 45 mm

Odwrócony wyświetlacz LCD z podświetleniem

8 samoprzylepnych podkładek żelowych

W zestawie akumulator do wielokrotnego ładowania (320 mAh)

W zestawie akumulator do wielokrotnego ładowania (2000 mAh)

W zestawie kabel USB

W zestawie kabel USB do ładowania

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 12 x 6

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4211125647018

Nr EAN: 4211125662059

Nr EAN: 4211125648541

Nr EAN: 4211125646639

Nr EAN: 4211125646554

Nr art.: 647.01

Nr art.: 662.05

Nr art.: 648.54

Nr art.: 646.63

Nr art.: 646.55
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TENS/EMS
EM 70 Wireless

TENS/EMS
Więcej informacji o produkcie EM 70

Wireless Elektrody do EM 70

EM 80 3 w 1

Elektrody 45 x 45 mm

Zestaw uzupełniający do EM 70 Wireless
• Do urządzenia EM 70 Wireless

Cyfrowe urządzenie do elektrycznej stymulacji mięśni i nerwów TENS/EMS
• Terapia przeciwbólowa (TENS)
• Stymulacja mięśni (EMS)
• Odprężenie i masaż (EMS)
• 8 elektrod i 4 kanały do niezależnej regulacji

Elektrody małe
• Do urządzeń EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49,
EM 80

Cyfrowe urządzenie do elektrycznej stymulacji mięśni i nerwów TENS/EMS z pilotem
• Terapia przeciwbólowa (TENS)
• Stymulacja mięśni (EMS)
• Odprężenie i masaż
• Pilot do sterowania
• W zestawie dodatkowe elektrody

W zestawie znajdują się cztery elektrody
różnej wielkości i zdejmowany kontroler, który
można dowolnie umieszczać na obu większych
elektrodach. Dwie mniejsze elektrody można
opcjonalnie przyłączyć i użytkować przy
pomocy rozszerzenia do elektrod.

2 duże podkładki: 190 x 95 mm

Rozmiar: 45 x 45 mm

2 średnie podkładki: 110 x 75 mm

8 sztuk

4 małe podkładki: 50 x 50 mm

Samoprzylepne elektrody z żelem

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 30 x 5

Nr EAN: 4211125648220

Nr EAN: 4211125661021

Nr art.: 648.22

Nr art.: 661.02

medical

Z bezpłatną aplikacją
i pilotem zdalnego sterowania.

CH1

W zestawie 4 samoprzylepne elektrody żelowe

Samoprzylepne elektrody z żelem

1 duża elektroda: 190 x 95 mm

Komplet 8 szt. (45 x 45 mm)

1 średnia elektroda: 110 x 75 mm
2 małe elektrody: 50 x 50 mm

W zestawie znajduje się aplikacja
„beurer PainAway” pomocna
w domowym zastosowaniu
bezpiecznego samoleczenia.

1 regulowany kanał

4 niezależnie regulowane kanały

19 zaprogramowanych funkcji

30 zaprogramowanych funkcji

Wybór programu za pomocą pilota

20 programów z indywidualnymi ustawieniami: możliwość zaprogramo-

Możliwość uzupełnienia o dwie małe podkładki

wania częstotliwości, szerokości impulsu, czasu włączenia/wyłączenia

Elektrody 50 x 100 mm

żelowe + kabel połączeniowy w zestawie
Regulacja intensywności z poziomu urządzenia i pilota
Pilot zdalnego sterowania

Regulowana intensywność

Minutnik

Minutnik

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Elektrody duże
• Do urządzeń EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49,
EM 80

Funkcja Doktor1)
Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

W zestawie akumulator do wielokrotnego ładowania (250 mAh)

W zestawie 3 baterie 1,5 V AA

Rozmiar: 50 x 100 mm

W zestawie kabel USB do ładowania

4 sztuk

Możliwość bezpłatnego pobrania aplikacji „beurer PainAway”/ Kom-

Samoprzylepne elektrody z żelem

patybilność z systemami iOS od wersji 12.0 i Android™ od wersji 8.0
5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 6 x 2

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 30 x 5

Nr EAN: 4211125648213

Nr EAN: 4211125662004

Nr EAN: 4211125661014

Nr art.: 648.21

Nr art.: 662.00

Nr art.: 661.01
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Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów

Urządzenie uśmierzające ból
po ukłuciu insektów

BR 60

Koniec ze swędzeniem!
Trudno w naturalny sposób zapobiec ukąszeniom i ugryzieniom owadów.
W celu leczenia bez użycia substancji chemicznych opracowano urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów BR 60. Niezbędny sprzęt
dla dzieci1) i dorosłych w domu i w podróży, może być używany także

Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu
insektów
• Do leczenia ukąszeń i ugryzień owadów
• Nie zawiera substancji chemicznych, działa
wyłącznie termicznie, nadaje się dla kobiet
w ciąży
• Szybko się nagrzewa – może pomóc na
swędzenie i obrzęk

Ceramiczna
płytka grzewcza

Komary, gzy i osy są latem prawdziwym utrapieniem podczas kąpieli,
grillowania czy uprawiania sportu. Ukąszenia i ukłucia mogą powodować obrzęki i swędzenie.
3s
6s

Punktowe oddziaływanie ciepła w miejscu
ukłucia może złagodzić swędzenie i obrzęki.

Szybko się nagrzewa – może
pomóc na swędzenie i obrzęk

2 różne programy
Program 1 (3 s): jako pierwszy zabieg i dla
osób o wrażliwej skórze
Program 2 (6 s): jako regularny zabieg

2 programy dla skóry
wrażliwej i normalnej

Niechciani goście
nie popsują nam
humoru.

3 sekundy

Szybko rozgrzewająca się ceramiczna płytka grzewcza

Nowoczesny, poręczny kształt

6 sekund
W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA
Wyrób medyczny
Rozmiar: 9,5 x 3,5 x 2 cm

Uśmierza swędzenie i obrzęki. Punktowe oddziaływanie ciepła w miejscu
ukłucia może złagodzić swędzenie i obrzęki oraz wyeliminować nieprzyjemne objawy towarzyszące gojeniu.
5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 2 x 12
Nr EAN: 4211125606176
Nr art.: 606.17
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Dla dzieci od lat 3 (do użytku samodzielnego od lat 12)
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przez kobiety w ciąży.

Ochrona ust i nosa

Ochrona ust i nosa

Wysokogatunkowa ochrona ust i nosa wyprodukowana w Europie.
Pandemia COVID-19 stanowi duże wyzwanie dla społeczeństwa. Maski
należą już do naszej codzienności. Oferujemy maseczki medyczne (typ IIR)
oraz maski oddechowe (FFP2) do ochrony osobistej i innych osób, zarówno

medical

do użytku prywatnego, jak też przez instytucje medyczne.

Made
in
Europe

Czy to podczas zakupów, pracy, jazdy w środkach transportu publicznego,
podczas kontaktu z osobami z grupy ryzyka, czy też podczas wizyty u lekarza. Skuteczna ochrona ust i nosa prawdopodobnie będzie nam towarzyszyć przez długi czas.

Typ IIR
98%

Przejmuję odpowiedzialność.
Ochrona jest dla
mnie oczywista.

skuteczności
filtracji
bakteryjnej

NOWOŚĆ

Maseczka medyczna MM 15

Medyczna maseczka typu IIR

· Chroni otoczenie przed kropelkami i różnymi mikroorganizmami

• Wyrób medyczny klasy I z certyfikatem
• Do ochrony innych
• Maseczki własnej produkcji europejskiej
• Krótkie czasy dostaw, najwyższa jakość
• Najwyższa klasyfikacja produktu typu IIR (EN
14683:2019+AC: 2019) ze skutecznością filtracji bakteryjnej (BFE) na poziomie 98%
• Maseczka jednorazowa – tylko do jednokrotnego użytku

· Skuteczny 3-warstwowy system filtrowania
zapewniający wysoki stopień filtracji

Typ IIR
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Ochrona
innych

Przyjazna
dla skóry

Skuteczność filtracji
bakteryjnej na
poziomie ≥98%
185

Ochrona ust i nosa

Ochrona ust i nosa
NOWOŚĆ

MM 15 – 10 szt. / 20 szt. / 50 szt.

Medyczna maseczka typu
IIR

Więcej informacji o produkcie MM 50

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MM 50 – 5 szt. / 10 szt. / 40 szt.

Maska oddechowa FFP2

NOWOŚĆ

Maseczki FFP2 wykonano z wysokowydajnego
materiału filtracyjnego i oprócz ochrony
innych zapewniają również optymalną
ochronę własną. Jeśli są poprawnie założone
i dobrze przylegają do twarzy, odfiltrowują
z powietrza np. aerozole, wirusy i bakterie.

Maseczki typu IIR chronią innych przed kropelkami wydostającymi się z ust użytkownika
podczas mówienia lub wydychania.
Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE):
≥98% dla bakterii w wydychanym powietrzu

Wydajność filtra:
≥94% w przypadku najmniejszych cząstek
o wielkości 0,6 μm (pył, dym i aerozole)
unoszących się w wdychanym i wydychanym
powietrzu

Medyczna maseczka typu IIR
• Maseczki własnej produkcji
• Komfort noszenia i wysoki poziom ochrony
• Chroni otoczenie przed kropelkami i różnymi mikroorganizmami
• Klasyfikacja produktu według normy EN 14683:2019+AC: 2019 – typ IIR
• Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) ≥98%

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

Składana maska
oddechowa

medical

Więcej informacji o produkcie MM 15

Maseczka oddechowa FFP 2
• Elastyczność zapewniająca komfort noszenia
• Niezawodnie chroni Ciebie i Twoje otoczenie
• Skuteczność filtracji na poziomie ≥94%
• Klasyfikacja produktu zgodnie z EN 149: 2001+A1:2009

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dostępne
w kolorach niebieskim, szarym
i różowym
2

type IIR

safe
3

skinfriendly

1

3

ers Tech
lay

filters
air breathed
in and out

1 Warstwa zewnętrzna (włóknina):

logy
no

protects
your
surroundings

bariera przed kropelkami

protects
your
surroundings

≥ 94%
filter performance

5

layers
Technology

2 Zapewnia dodatkową skuteczność

Bariera przeciwko kropelkom i różnym mikro-

Zobacz informacje o produkcie w lewej kolumnie

filtracji, aby chronić także użytkownika

organizmom znajdującym się w powietrzu
1 Warstwa zewnętrzna (włóknina):

bariera przed kropelkami

odfiltrowuje bakterie z powietrza oraz
stanowi blokadę dla kropelek
i mikroorganizmów obecnych w powietrzu
3 Warstwa wewnętrzna (włóknina):

wchłanianie ciepła dla uczucia suchości
i komfortu

3 Warstwa filtrująca (Meltblown):

do odfiltrowywania cząstek z powietrza
i jako dodatkowa blokada dla kropelek
i różnych mikroorganizmów

Przyjazna dla skóry, z wyjątkowo miękkiej
włókniny
Miękkie, elastyczne taśmy gumowe (nie zawie-

2

3

mi mikroorganizmami
Do ochrony własnej i innych
5-warstwowy system filtrowania zapewniający wyjątkowo wysoką skuteczność filtracji na poziomie ≥94%
Z przyjaznej dla skóry i wyjątkowo miękkiej

rają lateksu) do mocowania za uszami

4 Dodatkowa warstwa filtracyjna

zapewnia dodatkową wydajność filtracji

Zintegrowany pasek nosowy
Maska jednorazowa

5 Warstwa wewnętrzna (włóknina):

Niesterylne

wchłanianie ciepła dla uczucia suchości
i komfortu

Wyrób medyczny – certyfikat CE

1

Zobacz informacje o produkcie w lewej kolumnie

Dodatkowa ochrona przed kropelkami i różny-

Absorbowanie ciepła – suche, przyjemne
uczucie dla skóry

2 Warstwa filtrująca (Meltblown):

Do odfiltrowywania cząstek z powietrza

włókniny
Elastyczność i metalowy klips na nos zapewniają komfort noszenia i pewne ułożenie
Nie zawiera lateksu, niklu ani włókien szklanych

Trwałość: 5 lat

MM 15 – szara 10 szt.

Klasyfikacja produktu według EN 146831) – typ IIR

Karton transportowy: 50

Jakość potwierdzona badaniami w instytucie Hohenstein

Nr EAN: 4211125678654

4

Stopień ochrony FFP 2

Nie zawiera włókna szklanego ani niklu

Nr art.: 678.65

3

Maseczka jednorazowa – pakowana pojedynczo

MM 15 – szara 20 szt.

2

Klasyfikacja produktu zgodnie z EN 1492)

MM 15 – niebieska 10 szt.

Karton transportowy: 25

Karton transportowy: 50

Nr EAN: 4211125678616

Nr EAN: 4211125678500

Nr art.: 678.61

5

Certyfikat CE
Trwałość: 3 lata
1

Nr art.: 678.50
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MM 15 – niebieska 20 szt.

MM 15 – różowa 10 szt.

MM 50 – 10 szt.

Karton transportowy: 25

Karton transportowy: 50

Karton transportowy: 100

Nr EAN: 4211125678517

Nr EAN: 4211125678647

Nr EAN: 4211125678623

Nr art.: 678.51

Nr art.: 678.64

MM 15 – niebieska 50 szt.

MM 15 – różowa 20 szt.

MM 50 – 5 szt.

MM 50 – 40 szt.

Karton transportowy: 40

Karton transportowy: 25

Karton transportowy: 100

Karton transportowy: 36

Nr EAN: 4211125678524

Nr EAN: 4211125678609

Nr EAN: 4211125678555

Nr EAN: 4211125678630

Nr art.: 678.52

Nr art.: 678.60

Nr art.: 678.55

Nr art.: 678.63

: 2019+AC:2019

1)

Nr art.: 678.62

2001+A1:2009

2)
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Depilacja

Gładka skóra dzięki delikatnej i niezawodnej depilacji.
Depilacja w domu – mamy odpowiedni produkt. Golenie, wosk, epilacja czy IPL? Do wszystkich naszych produktów do trwałej depilacji (IPL) otrzymają Państwo bezpłatną aplikację
„beurer MyIPL” – aby zapewnić beztroską i relaksującą terapię we własnych czterech

Z jedwabistą,
gładką skórą czuję
się najlepiej.

Nasze urządzenia laserowe IPL przeznaczone do trwałej
depilacji1) przekonują niezwykle prostym i bezpiecznym sposobem użytkowania. Profesjonalna technologia jest niezawodna i bezpieczna, a także przetestowana klinicznie oraz
dermatologicznie2).

beauty

ścianach.

Bezpłatna aplikacja „beurer
MyIPL” – do bezproblemowego korzystania w domu.

Golenie i depilacja – SatinSkin

Depilator woskowy

NOWOŚĆ

HL 40
Nr art.: 577.00

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

04/2022

HL 16
Nr art.: 576.12

HL 36
Nr art.: 576.13

HL 76
Nr art.: 576.14

IPL Pure Skin
Pro 5500
Nr art.: 575.14

IPL Velvet Skin
Pro 8800
Nr art.: 575.01

IPL Pure Skin
Pro 5800
Nr art.: 575.00

Depilator IPL do trwałego usuwania włosów

IPL 10000+
SalonPro System
Nr art.: 576.09

1)

188

2)

IPL Velvet Skin
Pro 8500
Nr art.: 575.13

Trwałe efekty na wiele miesięcy
Badanie dermatologiczne IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro, 20 kobiet, Institut proDERM Hamburg, nr badania 14.0309-11
IPL 10000+ badania dermatologiczne, 36 kobiet, instytut proDERM Hamburg, nr badania 14.0148-11

189

Depilacja

Depilacja

SatinSkin – nowy LadyRange dla jedwabiście miękkiej skóry.
Nowa seria produktów Beurer oferuje profesjonalne produkty do perfekcyjnej depilacji. Każdy produkt z tej serii

Golenie lub depilacja – obie metody mają swoje
zalety.

beauty jest wyposażony w bardzo jasne diody LED, które zapewniają możliwie najdokładniejsze działanie

Golarka HL 36 w prosty sposób zapewnia jedwabiście miękką i gładką

również w domu.

skórę. Gdy wakacje są tuż za progiem, najlepszym wyborem jest trwała
całkowita depilacja za pomocą HL 76.

BeautyCase
w zestawie

Ergonomiczny
uchwyt

Elastyczna głowica – idealnie dopasowuje się do
konturów

Jedwabiście miękka, lśniąca, gładka skóra – wysokiej jakości produkty do depilacji, do bezstresowego stosowania w domu. Nowy LadyRange SatinSkin firmy Beurer oprócz golarki damskiej
do twarzy HL 16 zawiera również golarkę HL 36 i depilator HL76. Golarki i depilatory mogą być
używane w suchym i mokrym miejscu pod prysznicem lub w wannie.

beauty

NOWOŚĆ

Golarka HL 36
· Jedwabiście gładka i miękka skóra
· Wet & Dry – można używać również pod prysznicem
lub w wannie
· Wydajny akumulator litowo-jonowy pozwala na ok.
60 min użytkowania

Precyzyjna końcówka
· Modeluje brwi
· Usuwa włoski z nosa i ucha

Wyjątkowo jasne
światło LED gwarantuje
precyzyjne stosowanie

Nasadka do golenia
z nasadką trymującą

2w1
Epilacja i golenie
za pomocą jednego urządzenia

Ochronny kapturek
· Praktyczny do przenoszenia
Szybko i efektywnie – szeroka,
elastyczna głowica do depilacji
z 42 szczypczykami
NOWOŚĆ

04/2022

NOWOŚĆ

Depilator HL 76
· Długotrwale gładka skóra dzięki dokładnej depilacji

Golarka damska do twarzy HL 16
· Do delikatnego usuwania włosów z twarzy

· Wet & Dry – można używać również pod prysznicem
lub w wannie
· Wydajny akumulator litowo-jonowy pozwala na ok.
40 min użytkowania

· Łatwa w obsłudze i kompaktowa
190
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Depilacja

IPL Pure Skin Pro 5500

IPL Velvet Skin Pro 8500

IPL 10000+ SalonPro System

IPL Pure Skin Pro 5800

IPL Velvet Skin Pro 8800

Więcej informacji o produktach IPL

Możliwość bezpłatnego
pobrania aplikacji „beurer
MyIPL”

Trwała depilacja6)
• Kompaktowe urządzenie do trwałej depilacji6)
• Poręczny kształt – idealny do depilacji
małych i trudno dostępnych miejsc
• Produkt przetestowany pod kątem tolerancji
skórnej1)
• Zintegrowany tryb „Auto-Flash” dla wygodnego użytkowania
• Powierzchnia świetlna 3,1 cm² do precyzyjnego zastosowania
• Aż do 200 000 impulsów świetlnych

2)

Trwała depilacja6)
• Urządzenie z akumulatorem do trwałej depilacji6)
• Automatyczne dostosowanie poziomu energii do natężenia światła
• Produkt przetestowany pod kątem tolerancji
skórnej1)
• Powierzchnia świetlna 4,5 cm² zapewnia
bardzo szybkie użycie
• Precyzyjna nakładka (2 cm2) do twarzy
i okolic bikini
• Aż do 300 000 impulsów świetlnych

2)

Trwała depilacja6)
• Trwała depilacja6) z zastosowaniem profesjonalnej technologii z instytutu kosmetycznego2)
• Produkt przetestowany pod kątem tolerancji
skórnej1)
• Najszybsze działanie na rynku4)
• XXL – duża powierzchnia świetlna – 7 cm²
• Najnowsza technologia impulsów świetlnych
zapewnia absolutne bezpieczeństwo
• Lifetime Flashes – aż do 250 000 impulsów
świetlnych
• Z precyzyjną nakładką
• Automatyczny czujnik umożliwia rozpoznawanie indywidualnej tonacji skóry

2)

Trwała depilacja6)
• Kompaktowe urządzenie do trwałej depilacji6)
• Poręczny kształt – idealny do depilacji
małych i trudno dostępnych miejsc
• Produkt przetestowany pod kątem tolerancji
skórnej1)
• Zintegrowany tryb „Auto-Flash” dla wygodnego użytkowania
• Powierzchnia świetlna 3,1 cm² do precyzyjnego zastosowania
• Aż do 600 000 impulsów świetlnych

2)

Trwała depilacja6)
• Urządzenie z akumulatorem do trwałej depilacji6)
• Automatyczne dostosowanie poziomu energii do natężenia światła
• Produkt przetestowany pod kątem tolerancji
skórnej1)
• Powierzchnia świetlna 4,5 cm² zapewnia
bardzo szybkie użycie
• Precyzyjna nakładka (2 cm2) do twarzy
i okolic bikini
• Aż do 600 000 impulsów świetlnych

· Organizacja terminów zabiegów w trakcie
całego okresu użytkowania
· Propozycja poziomu energii do zastosowania
· Automatyczne tworzenie osobistego planu
zabiegu odpowiedniego do właściwości
skóry i owłosienia
· Kalendarz i funkcja przypominania
Kompatybilność z systemami iOS od wersji
12.0 i Android™ od wersji 8.0

beauty

2)

Nowoczesna, intuicyjna aplikacja „beurer
MyIPL” z pomocnym samouczkiem oferuje
wszystko, co potrzebne do bezpiecznej,
profesjonalnej obsługi urządzenia w domu:

Zasada depilacji światłem
600.000

600.000

Najnowocześniejsza technologia świetlna,

Najnowocześniejsza technologia świetlna,

Najnowocześniejsza technologia świetlna,

Najnowocześniejsza technologia świetlna,

Najnowocześniejsza technologia świetlna,

która jest stosowana również przez dermato-

która jest stosowana również przez dermato-

która jest stosowana również przez dermato-

która jest stosowana również przez dermato-

która jest stosowana również przez dermato-

logów do profesjonalnego usuwania włosów

logów do profesjonalnego usuwania włosów

logów do profesjonalnego usuwania włosów

logów do profesjonalnego usuwania włosów

logów do profesjonalnego usuwania włosów

IPL (Intense Pulsed Light) dezaktywuje mieszek

IPL (Intense Pulsed Light) dezaktywuje mieszek

IPL (Intense Pulsed Light) dezaktywuje mieszek

IPL (Intense Pulsed Light) dezaktywuje mieszek

IPL (Intense Pulsed Light) dezaktywuje mieszek

włosowy głęboko pod skórą, zapobiegając

włosowy głęboko pod skórą, zapobiegając

włosowy głęboko pod skórą, zapobiegając

włosowy głęboko pod skórą, zapobiegając

włosowy głęboko pod skórą, zapobiegając

porostowi włosów

porostowi włosów

porostowi włosów

porostowi włosów

porostowi włosów

Redukcja owłosienia nawet o 50% po 3- lub

Redukcja owłosienia nawet o 50% po 3- lub

Redukcja owłosienia nawet o 50% po 3- lub

Redukcja owłosienia nawet o 50% po 3- lub

Redukcja owłosienia nawet o 50% po 3- lub

4-krotnym użyciu

4-krotnym użyciu

4-krotnym użyciu

4-krotnym użyciu

4-krotnym użyciu

Wyjątkowe bezpieczeństwo zapewnia dwu-

Wyjątkowe bezpieczeństwo zapewnia dwu-

Wyjątkowe bezpieczeństwo zapewnia dwu-

Wyjątkowe bezpieczeństwo zapewnia dwu-

Wyjątkowe bezpieczeństwo zapewnia dwu-

funkcyjny czujnik typu skóry i kontaktu ze skórą

funkcyjny czujnik typu skóry i kontaktu ze skórą

funkcyjny czujnik typu skóry i kontaktu ze skórą

funkcyjny czujnik typu skóry i kontaktu ze skórą

funkcyjny czujnik typu skóry i kontaktu ze skórą

Zintegrowany filtr UV

Zintegrowany filtr UV

Zintegrowany filtr UV

Zintegrowany filtr UV

Zintegrowany filtr UV

3 poziomy energii

6 poziomy energii

6 poziomy energii

3 poziomy energii

6 poziomy energii

Do twarzy , rąk, nóg, pach, strefy bikini oraz

Do twarzy , rąk, nóg, pach, strefy bikini oraz

Do twarzy , rąk, nóg, pach, strefy bikini oraz

Do twarzy , rąk, nóg, pach, strefy bikini oraz

Do twarzy5), rąk, nóg, pach, strefy bikini oraz

5)

5)

5)

5)

pleców, biustu i brzucha

pleców, biustu i brzucha

pleców, biustu i brzucha

pleców, biustu i brzucha

pleców, biustu i brzucha

Depilacja całego ciała w ciągu tylko ok. 20 minut3)

Depilacja całego ciała w ciągu tylko ok. 21 minut3)

Depilacja całego ciała w ciągu tylko ok. 26 minut4)

Depilacja całego ciała w ciągu tylko ok. 20 minut3)

Depilacja całego ciała w ciągu tylko ok. 21 minut3)

Zintegrowany tryb „Auto-Flash” zapewnia

Zintegrowany tryb „Auto-Flash” zapewnia

Funkcja ciągłego generowania impulsu dla

Zintegrowany tryb „Auto-Flash” zapewnia

Zintegrowany tryb „Auto-Flash” zapewnia

szybkie i wygodne stosowanie

szybkie i wygodne stosowanie

komfortu użytkowania

szybkie i wygodne stosowanie

szybkie i wygodne stosowanie

Nie nadaje się do naturalnie ciemnych typów

Nie nadaje się do naturalnie ciemnych typów

Nie nadaje się do naturalnie ciemnych typów

Nie nadaje się do naturalnie ciemnych typów

Nie nadaje się do naturalnie ciemnych typów

skóry i wyjątkowo jasnych lub białych włosów

skóry i wyjątkowo jasnych lub białych włosów

skóry i wyjątkowo jasnych lub białych włosów

skóry i wyjątkowo jasnych lub białych włosów

skóry i wyjątkowo jasnych lub białych włosów

Zasilanie sieciowe

Z praktyczną torbą do przechowywania

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

Z praktyczną torbą do przechowywania

Czas działania akumulatora ~550 impulsów świetlnych, czas ładowania ~2 godz.
3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125575144

Nr EAN: 4211125575137

Nr EAN: 4211125576097

Nr EAN: 4211125575007

Nr EAN: 4211125575014

Nr art.: 575.14

Nr art.: 575.13

Nr art.: 576.09

Nr art.: 575.00

Nr art.: 575.01

1)

Melanina to pigment znajdujący się we
włosach odpowiedzialny za absorpcję światła,
podczas której generowana jest wysoka
temperatura dezaktywująca mieszek włosowy
głęboko pod skórą i zapobiegająca porostowi
włosów.
Im większa zawartość melaniny we włosach
(tzn. im ciemniejsze włosy), tym większa
absorpcja światła i tym efektywniejsza depilacja. Urządzenia IPL usuwają włoski za pomocą
impulsów świetlnych, które działają w zakresie
długości fal 475–1200 nm.

Sposób działania
Przed użyciem

Czas działania akumulatora ~550 impulsów świetlnych, czas ładowania ~2 godz.

3-letnia gwarancja

192

Jak światło może usunąć włoski? Usuwanie
włosków za pomocą światła działa na
zasadzie selektywnej fototermolizy, podczas
której stosowana energia optyczna uniemożliwia ich wzrost. Efekt ten zostaje osiągnięty
dzięki selektywnej absorpcji energii świetlnej
i przekształceniu jej w energię cieplną.

Badanie dermatologiczne IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro, 20 kobiet, Institut proDERM Hamburg, nr badania 14.0309-11
IPL 10000+ badania dermatologiczne, 36 kobiet, instytut proDERM Hamburg, nr badania 14.0148-11

2)
3)
4)

Technologia oceniona przez instytut proDerm, Hamburg
Przy najniższym poziomie energii do depilacji włosków na rękach, nogach, twarzy, pod pachami i w okolicach bikini
Przy najwyższym poziomie energii do depilacji włosków na rękach, nogach, twarzy, pod pachami i w okolicach bikini

Podczas
działania
impulsu
Po użyciu
5)
6)

Twarz tylko u kobiet, poniżej linii policzków
Trwałe efekty na wiele miesięcy
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Depilacja
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

04/2022

04/2022

HL 40

HL 16

HL 36

Nasadka do golenia i peelingu
do HL 36

HL 76

Nakładka do golenia do HL 76

Depilator woskowy
• Usuwa włosy z cebulkami
• Wskaźnik poziomu
• Praktyczny podgrzewacz

Golarka do twarzy
• Do delikatnego usuwania włosów z twarzy
• Wyjątkowo jasne światło LED gwarantuje
precyzyjne stosowanie
• Łatwa w obsłudze i kompaktowa

Golarka
• Jedwabiście gładka i miękka skóra
• Wyjątkowo jasne światło LED gwarantuje
precyzyjne stosowanie
• Elastyczna głowica – idealnie dopasowuje
się do konturów
• Wet & Dry – można stosować pod prysznicem lub w wannie

Nasadka do golenia i peelingu
• Nakładka do golenia zapobiegająca podrażnieniom skóry
• Nakładka do peelingu zapobiega wrastaniu
odrastających włosków
• Jedwabiście gładka i miękka skóra

Depilator
• Długotrwale gładka skóra dzięki dokładnej
depilacji
• Wyjątkowo jasne światło LED gwarantuje
precyzyjne stosowanie
• Szeroka, elastyczna głowica do depilacji
z 42 pęsetami do szybkiej i skutecznej depilacji
• Wet & Dry – można używać również pod
prysznicem lub w wannie

Nakładka do golenia
• Nakładka do golenia zapobiegająca podrażnieniom skóry
• Jedwabiście gładka i miękka skóra

Gwarantuje aksamitną i gładką skórę na długi czas

Do urządzenia: HL 36

Wosk zapewnia kojące nawilżenie

Dwie folie tnące z ostrzami oraz nasadka do

Do urządzenia: HL 76

Z 2 wkładami na wosk (50 ml)

peelingu

50 pasków z włókniny do depilacji

Zalecana wymiana: co 12 miesięcy

Zalecana wymiana: co 12 miesięcy

2 osobne miejsca na wkład z woskiem

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Zasilanie sieciowe

Nr EAN: 4211125576288

Podgrzewacz

Nr art.: 576.28

beauty

Dwie folie tnące i ostrza

Wskaźnik gotowości do pracy

3-letnia gwarancja

Nr art.: 576.26

2-in-1

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125577001
Nr art.: 577.00

Nr EAN: 4211125576264
epilation
and shaving

attachments

simple and
compact

2

extras

extras

5

4
NOWOŚĆ

Wkład i paski z włókniny do depilacji do HL 40

Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt

Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt

Folia tnąca niewywołująca alergii

Nasadka do golenia z antyalergiczną folią tnącą

04/2022

Nakładka do epilacji HL 76

Możliwość golenia w obu kierunkach
Zabezpieczenie podróżne

Zabezpieczenie podróżne

2 stopnie prędkości

2 stopnie prędkości

Wskaźnik ładowania

Wskaźnik ładowania

Złącze USB-C

Złącze USB-C

Zabezpieczenie przed rozpylającą się wodą (IPX4)

Wodoodporny

Wodoodporny

Z precyzyjną nakładką do usuwania włosów

Z nasadką do peelingu

W zestawie nasadka do golenia

z nosa i uszu oraz do modelowania brwi

Z 2 nasadkami trymującymi (4/8 mm) – spe-

W zestawie nasadka trymująca (4 mm) – specjalna

cjalnie do strefy bikini

do strefy bikini

Z nakładką ślizgową

Z nakładką ślizgową

W zestawie torebka do przechowywania

W zestawie torebka do przechowywania

W zestawie pędzelek do czyszczenia

W zestawie pędzelek do czyszczenia

W zestawie stacja do ładowania i podstawka

W zestawie stacja do ładowania i podstawka

Z precyzyjną nakładką

2 wkłady z woskiem i 50 pasków z włókniny do depilacji
W zestawie etui do przechowywania

Nakładka do epilacji
• Jedwabiście gładka i miękka skóra

Do modelu HL 40

W zestawie kapturek ochronny

W zestawie kapturek ochronny

W zestawie kapturek ochronny

Zawartość: 50 ml na wkład

Zasilanie bateryjne

Z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym:

Z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym:

Do urządzenia: HL 76

50 pasków z włókniny do depilacji

W zestawie 1 bateria 1,5 V AA

czas pracy ok. 60 min, czas ładowania ok. 90 min

czas pracy ok. 40 min, czas ładowania ok. 90 min

Dwie nakładki epilujące
Zalecana wymiana: co 12 miesięcy

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 4 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4211125577018

Nr EAN: 4211125576127

Nr EAN: 4211125576134

Nr EAN: 4211125576141

Nr EAN: 4211125576271

Nr art.: 577.01

Nr art.: 576.12

Nr art.: 576.13

Nr art.: 576.14

Nr art.: 576.27
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Uroda i pielęgnacja

Manicure i pedicure

Wygrywa trójka! Nowości dla profesjonalnego studio paznokci
w domu.
Nasze nowości MP 52 i MP 84 do manicure i pedicure są wydajne, precyzyjne i łatwe w użyciu
w domu. Urządzenie do usuwania zrogowaciałego naskórka MP 59 jest nieodzowne do

Mój rytuał dla
pięknie wypielęgnowanych paznokci, rąk i stóp.

beauty

pielęgnacji i uzyskania miękkich stóp.

Wysokiej jakości materiały i łatwa obsługa – skorzystaj z profesjonalnej techniki pielęgnacji dłoni i stóp.

NOWOŚĆ

04/2022
Profesjonalny silnik o dużej
mocy – maksymalna moc do
15 000 obr./min

Zestaw do manicure MP 52
· Bardzo smukła konstrukcja do precyzyjnego
kształtowania i piłowania paznokci
· 10 wysokiej jakości nakładek w praktycznym
etui do przechowywania

NOWOŚĆ

Zestaw do manicure/pedicure MP 84

UŚMIECHNIJ SIĘ

Etui do
przechowywania
służy
jednocześnie jako
ładowarka

· Wydajny akumulator do efektywnego, bezprzewodowego zastosowania
· Z oświetleniem LED zapewniającym precyzyjne piłowanie
NOWOŚĆ

Urządzenie do usuwania
zrogowaciałego naskórka MP 59
· Wysokiej jakości rozwiązanie do pielęgnacji,
dla uzyskania miękkich stóp

Miękkie, silikonowe w dotyku, do
stosowania na mokro i na sucho

· Bezprzewodowa praca do 3 godz.
196

· Z 2 różnymi rolkami do ścierania
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Manicure/pedicure

Manicure/pedicure
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

04/2022

MP 41

MP 42

MP 44

Końcówki do manicure/pedicure
do MP 41

MP 52

Zestaw do manicure/pedicure
• Kompletny zestaw dla początkujących
i zaawansowanych
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• Zintegrowane światło LED

Zestaw do manicure/pedicure
• Kompletny zestaw dla początkujących
i zaawansowanych
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• Wyświetlacz LED Magic – widoczny tylko podczas użytkowania

Zestaw do manicure/pedicure
• Modny design kolorystyczny z praktycznym
zestawem do pielęgnacji paznokci
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• Wyświetlacz LED Magic – widoczny tylko podczas użytkowania
• W zestawie zestaw do pielęgnacji paznokci

Końcówki do manicure/pedicure
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu

Zestaw do manicure
• Bardzo smukła konstrukcja do precyzyjnego
kształtowania i piłowania paznokci
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• Profesjonalny silnik o dużej mocy – maksymalna moc do 15 000 obr./min

Do urządzenia: MP 41
7 wysokiej jakości końcówek z szafiru i filcu

NOWOŚĆ

Końcówki do manicure/pedicure
do MP 52

04/2022

Końcówki do manicure/pedicure
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu
Do urządzenia: MP 52
6 wysokiej jakości końcówek z szafiru i filcu

beauty

10 nakładek jednorazowego użytku z papieru ściernego

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4211125572136

Nr EAN: 4211125572174

Nr art.: 572.13

Nr art.: 572.17

super slim
design

Końcówki do manicure/pedicure
do MP 42 / MP 44
2 stopnie prędkości, obroty w lewo i prawo

Płynna regulacja, obroty w lewo i prawo

Płynna regulacja, obroty w lewo i prawo

Płynna regulacja, obroty w lewo i prawo

W komplecie 7 wysokiej jakości końcówek:

W komplecie 7 wysokiej jakości końcówek:

W komplecie 7 wysokiej jakości końcówek:

W komplecie 7 wysokiej jakości końcówek:

Stożek szafirowy

Stożek szafirowy

Stożek szafirowy

Stożek szafirowy, gruboziarnisty

Stożek filcowy

Stożek filcowy

Stożek filcowy

Stożek szafirowy, drobnoziarnisty

Krążek szafirowy, drobnoziarnisty

Krążek szafirowy, drobnoziarnisty

Krążek szafirowy, drobnoziarnisty

Stożek filcowy

Krążek szafirowy, gruboziarnisty

Krążek szafirowy, gruboziarnisty

Krążek szafirowy, gruboziarnisty

Frez płomieniowy

Frez płomieniowy

Frez płomieniowy

Frez płomieniowy

Frez szafirowy, okrągły

Frez walcowy

Frez walcowy

Frez walcowy

Krążek szafirowy, drobnoziarnisty

Tarcza szafirowa do usuwania zrogowaciałego naskórka

Tarcza szafirowa do usuwania zrogowaciałego naskórka

Tarcza szafirowa do usuwania zrogowaciałego naskórka

Końcówka z papierem ściernym

Ergonomiczny kształt zapobiegający zsuwaniu

Ergonomiczny kształt zapobiegający zsuwaniu

podczas zabiegu

podczas zabiegu

Końcówki do manicure/pedicure
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu

Oświetlenie LED

Oświetlenie LED

Oświetlenie LED

Do urządzenia: MP 42 / MP 44

Automatyczne wyłączanie po 20 min

Końcówki mogą być stosowane przez diabetyków

Końcówki mogą być stosowane przez diabetyków

Końcówki mogą być stosowane przez diabetyków

7 wysokiej jakości końcówek z szafiru i filcu

Końcówki mogą być stosowane przez diabetyków

Zawiera osłonkę na pył

Zawiera osłonkę na pył

Osłonka na pył do paznokci

Prędkość obrotowa: 2500 obr./min ±20% –

Prędkość obrotowa: 2500 obr./min ±20% –

4600 obr./min ±15%

4600 obr./min ±15%

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

Z etui do przechowywania

Z etui do przechowywania

Z etui do przechowywania

W zestawie etui do przechowywania

10 nakładek jednorazowego użytku z papieru ściernego
Ergonomiczny kształt zapobiegający zsuwaniu
podczas zabiegu
Ze złączem USB-C

Prędkość obrotowa: 3800/4600 obr./min ±14%

Prędkość obrotowa: 6000–15 000 U/min ±15%

W zestawie zestaw do pielęgnacji paznokci
3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Nr EAN: 4211125572112

Nr EAN: 4211125574000

Nr EAN: 4211125574079

Nr EAN: 4211125574093

Nr EAN: 4211125570033

Nr art.: 572.11

Nr art.: 574.00

Nr art.: 574.07

Nr art.: 574.09

Nr art.: 570.03
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Manicure/pedicure

Manicure/pedicure
NOWOŚĆ

MP 62

MP 64

Końcówki do manicure/pedicure
do MP 62

MP 84

Więcej informacji o produkcie MP 84

Profesjonalna technologia z etui do ładowania i przechowywania.
Nowy zestaw do manicure/pedicure MP 84 firmy Beurer to wszystko, czego potrzebujesz do
profesjonalnej pielęgnacji paznokci w domu. Urządzenie może być wydajnie i wygodnie zasilane
za pomocą akumulatora.
Wyjątkowo innowacyjne: wysokiej jakości etui służy jednocześnie jako ładowarka do bezpiecznego
przechowywania w domu i w podróży.
Zestaw do manicure/pedicure
• Do profesjonalnej pielęgnacji paznokci i stóp
• W komplecie 10 profesjonalnych końcówek
o wysokiej jakości:
• 10 końcówek jednorazowego użytku z papieru ściernego

Zestaw do manicure/pedicure
• Wydajny akumulator do efektywnego, bezprzewodowego zastosowania
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• Wyświetlacz LED Magic – widoczny tylko
podczas użytkowania

Końcówki do manicure/pedicure
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu
Do urządzenia: MP 62
9 wysokiej jakości końcówek z szafiru i filcu

Zestaw do manicure/pedicure
• Wydajny akumulator do efektywnego, bezprzewodowego zastosowania
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• W zestawie etui do ładowania i przechowywania

Etui do ładowania
i do przechowywania

Osłonka na pył do paznokci

beauty

30 nakładek jednorazowego użytku z papieru ściernego

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125572143
Nr art.: 572.14

10 wysokiej jakości końcówek
i osłonek na pył z paznokci

Końcówki do manicure/pedicure
do MP 64 / MP 84
Płynna regulacja, obroty w lewo i prawo

3 stopnie prędkości, obroty w lewo i prawo

3 stopnie prędkości, obroty w lewo i prawo

W komplecie 10 profesjonalnych końcówek o wysokiej jakości:

W komplecie 10 wysokiej jakości końcówek:

W komplecie 10 wysokiej jakości końcówek:

Stożek szafirowy

Stożek szafirowy i filcowy

Stożek szafirowy i filcowy

Stożek filcowy

Tarcza szafirowa, grubo- i drobnoziarnista

Tarcza szafirowa, grubo- i drobnoziarnista

Krążek szafirowy, drobnoziarnisty

Frez walcowy

Frez walcowy

Frez walcowy

Frez płomieniowy

Frez płomieniowy

Frez płomieniowy

Frez szafirowy i igłowy

Frez szafirowy i igłowy

Frez szafirowy, okrągły

Tarcza szafirowa do usuwania zrogowaciałego naskórka

Tarcza szafirowa do usuwania zrogowaciałego naskórka

Frez igłowy

Tarcza z piasku kryształowego do ścierania zrogowaciałego naskórka

Tarcza z piasku kryształowego do ścierania zrogowaciałego naskórka

Stożek szafirowy, długi i gruboziarnisty

Z wejściem micro-USB

Krążek szafirowy, gruboziarnisty

Automatyczne wyłączanie po 20 min

Końcówka z papierem ściernym

Ergonomiczny kształt zapobiegający zsuwaniu

10 nakładek jednorazowego użytku z papieru ściernego

podczas zabiegu

Oświetlenie LED

Oświetlenie LED

Do urządzenia: MP 64 / MP 84

Oświetlenie LED

Końcówki mogą być stosowane przez diabetyków

Końcówki mogą być stosowane przez diabetyków

10 wysokiej jakości końcówek z szafiru i filcu

Końcówki mogą być stosowane przez diabetyków

Zawiera osłonkę na pył

Zawiera osłonkę na pył

Osłonka na pył do paznokci

Zawiera osłonkę na pył

Prędkość obrotowa: 2000 obr./min -5400 obr./min ±20%

Prędkość obrotowa: 3200/3800/4400 obr./min ±15%

Prędkość obrotowa: 3200/3800/4400 obr./min ±15%

Wydajny akumulator litowo-jonowy

Wydajny akumulator litowo-jonowy

Zasilanie akumulatorowe – czas pracy ok. 2 godz.

Zasilanie akumulatorowe – czas pracy ok. 2 godz.

Czas ładowania: ok. 3 godz.

Czas ładowania: ok. 3 godz.

Z etui do przechowywania

Z etui do przechowywania

W zestawie etui do ładowania i przechowywania

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Nr EAN: 4211125570354

Nr EAN: 4211125570378

Nr EAN: 4211125572167

Nr EAN: 4211125570026

Nr art.: 570.35

Nr art.: 570.37

Nr art.: 572.16

Nr art.: 570.02

Zasilanie sieciowe
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Końcówki do manicure/pedicure
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu

Z wejściem micro-USB
Automatyczne wyłączanie po 20 min
Ergonomiczny kształt zapobiegający zsuwaniu

Wydajny akumulator

Bezpieczne użytkowanie w domu:
• Urządzenie bezpiecznie leży w dłoni. Ergonomiczna konstrukcja zapobiega ześlizgiwaniu się podczas zabiegu.
• Różne stopnie prędkości umożliwiają łagodne uruchamianie oraz zwiększanie
prędkości krok po kroku.
• Dla precyzyjnego kształtowania i piłowania paznokci zintegrowano jasne światło LED.
• Do usuwania pyłu z paznokci dołączony jest kapturek
ochronny.
• Różne końcówki można wymieniać w łatwy
i nieskomplikowany sposób.

podczas zabiegu

Akumulator litowojonowy do stosowania
bezprzewodowego
przez 2 godz.

3-letnia gwarancja
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Manicure/pedicure

Manicure/pedicure
MP 100

Końcówki do manicure/pedicure
do MP 100

MP 48

MP 70

Wosk parafinowy i folie do MP 70

Stacja do manicure/pedicure
• Do profesjonalnej pielęgnacji paznokci i stóp
• Maksymalna wydajność do 20 000 obr/min
• W komplecie 10 profesjonalnych końcówek
o wysokiej jakości:

Końcówki do manicure/pedicure
• Do pielęgnacji dłoni i stóp
• Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu

Suszarka do paznokci LED/UV
• Do modelowania sztucznych paznokci
• Do suszenia żeli metodą LED i UV
• Funkcja minutnika (30, 60 i 120 sekund)

Wanienka do parafiny
• Do pielęgnacji dłoni, stóp i łokci
• Nawilża skórę
• W komplecie wosk parafinowy i plastikowe
folie

Wosk parafinowy i folie
• 2 x 450 g wosku parafinowego i 30 sztuk
folii

Do urządzenia: MP 100
9 wysokiej jakości końcówek z szafiru i filcu
Osłonka na pył do paznokci

beauty

30 nakładek jednorazowego użytku z papieru ściernego

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125570644
Nr art.: 570.64

incl. wax
and liners

incl. wax
and liners

Płynna regulacja, obroty w lewo i prawo

Do utwardzania żeli metodą LED i UV na pa-

Pielęgnuje szorstką, suchą lub zniszczoną skórę

Do urządzenia: MP 70

Z 10 profesjonalnymi końcówkami z szafiru i filcu:

znokciach rąk i stóp

Otwiera pory skóry

Zawartość: 450 g wosku w każdym woreczku, 30 folii

Stożek szafirowy, grubo- i drobnoziarnisty

18 wydajnych diod LED

Pobudza ukrwienie

Zapach pomarańczowy

Stożek filcowy

Funkcja minutnika (30, 60 i 120 sekund)

Zapewnia odczuwalny efekt odprężonej i miękkiej skóry

Tarcza szafirowa, grubo- i drobnoziarnista

Dno odbijające światło

Wspomaga wchłanianie substancji pielęgnu-

Frez walcowy

Odporna i łatwa w czyszczeniu powierzchnia

jących i wilgoci

Frez płomieniowy

Łatwość obsługi

W komplecie wosk parafinowy (2 x 450 g) o zapachu pomarańczy

Frez szafirowy

Niewielki rozmiar

W komplecie plastikowe folie (30 sztuk)

Frez igłowy

Zmienna regulacja temperatury

Końcówka z papierem ściernym

Mechanizm zwijania przewodu

30 końcówek jednorazowego użytku z papieru ściernego
Uchwyt antypoślizgowy
Wskaźnik pracy

Wskaźnik pracy
Wskaźnik podgrzewania

Blokada bezpieczeństwa
Zintegrowane miejsce na adapter
Zawiera osłonkę na pył
Prędkość obrotowa: 5000 obr./min -20 000 obr./min ±20%

24 W

80 W

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125570682

Nr EAN: 4211125571016

Nr EAN: 4211125589325

Nr EAN: 4211125589431

Nr art.: 570.68

Nr art.: 571.01

Nr art.: 589.32

Nr art.: 589.43

W zestawie etui do przechowywania
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Manicure/pedicure

Manicure/pedicure
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MP 28

MP 55

Rolki do szlifowania do MP 28 / MP 55

MP 59

Rolki do szlifowania do MP 59

Urządzenie do usuwania zrogowaciałego
naskórka
• Miękka i aksamitna skóra
• Do usuwania zrogowaciałego naskórka,
odcisków i szorstkiej skóry
• Zintegrowane światło LED

Urządzenie do usuwania zrogowaciałego
naskórka
• Z rolkami do szlifowania XXL do usuwania
zrogowaciałego naskórka, odcisków lub
szorstkiej skóry
• Z nierdzewnym pilnikiem na końcu uchwytu
do usuwania bardzo zrogowaciałej skóry
• Zasilanie bateryjne i sieciowe
• Zintegrowane światło LED

Rolki do szlifowania (gruboziarniste,
drobnoziarniste)
• Gładka i aksamitnie miękka skóra

Urządzenie do usuwania zrogowaciałego
naskórka
• Wysokiej jakości rozwiązanie do pielęgnacji,
dla uzyskania miękkich stóp
• Bezprzewodowa praca do 3 godz.
• Miękkie, silikonowe w dotyku, do stosowania
na mokro i na sucho
• Z 2 różnymi rolkami do ścierania

Rolki do szlifowania (grubo- i drobnoziarniste)
• Gładka i aksamitnie miękka skóra

Zabezpieczenie podróżne

Do urządzenia: MP 59

Do urządzenia: MP 28 / MP 55
2 rolki do szlifowania z papierem ściernym (grubo- i drobnoziarnistym) do usuwania i wygładzania zrogowaciałej skóry

beauty

W praktycznych blistrach do powieszenia

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125573072
Nr art.: 573.07

Pilniki do usuwania zrogowaciałego
naskórka do MP 55
Włącznik/wyłącznik z zabezpieczeniem przed włączeniem

Włącznik/wyłącznik z zabezpieczeniem przed włączeniem

Oświetlenie LED

Oświetlenie LED
2 stopnie prędkości

2 stopnie prędkości

3 nakładki z papieru ściernego umożliwiające

W zestawie nierdzewny pilnik do usuwania zrogowaciałego naskór-

Z 2 asymetrycznymi rolkami do szlifowania

2 asymetryczne rolki (grubo- i drobnoziarni-

efektywne usuwanie zrogowaciałego naskórka

ka do wstępnej pielęgnacji stóp z mocno zrogowaciałym naskórkiem

(grubo- i drobnoziarnistymi) do stosowania na

ste) do stosowania na dużej powierzchni lub

dużej powierzchni lub stosowania punktowego

stosowania punktowego

1 nakładka drobnoziarnista i 2 nakładki gruboziarniste

1 nakładka drobnoziarnista i 1 nakładka gruboziarnista

W zestawie pędzelek do czyszczenia

W zestawie szczoteczka do czyszczenia

W zestawie kapturek ochronny

W zestawie kapturek ochronny

W praktycznym opakowaniu do powieszenia

Pilniki do usuwania zrogowaciałego naskórka
• Dla pięknych i zadbanych stóp

Do urządzenia: MP 55
2 nierdzewne pilniki do usuwania zrogowaciałego naskórka
Mocny silnik

Ze złączem mini-USB

Zasilanie bateryjne

Zasilanie akumulatorowe – czas pracy ok. 1 godz.

Niewielka ładowarka z funkcją ładowania stykowego
W praktycznych blistrach do powieszenia

Z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym:
czas pracy ok. 3 godz.

W zestawie 2 baterie 1,5 V AA

Czas ładowania: ok. 3 godz.

Czas ładowania: ok. 3 godz.

Wskaźnik ładowania

Wskaźnik ładowania
3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 2 x 6

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4211125574031

Nr EAN: 4211125573058

Nr EAN: 4211125573089

Nr EAN: 4211125571160

Nr EAN: 4211125571191

Nr art.: 574.03

Nr art.: 573.05

Nr art.: 573.08

Nr art.: 571.16

Nr art.: 571.19

204

205

BodyCare

BodyCare

Gładka, zadbana i drobnoporowata skóra od stóp do głów.
Pielęgnacja ciała zapewniająca jedwabiście miękką i jędrną skórę dzięki delikatnemu masażowi
i dokładnemu czyszczeniu.
Zapewnia odczuwalny efekt delikatnej skóry. Poczuj się dobrze w swojej skórze.

Szczotka do ciała

Wodoodporna
elektryczna
szczotka do ciała
FC 25
Nr art.: 605.11
Zdejmowana
głowica
szczoteczki

FC 55 Pureo
Complete Cleansing
Nr art.: 605.12

Dwie prędkości
obrotu

Nasze szczotki do ciała to sekretny sposób na aksamitną, głęboko oczyszczoną i lśniącą skórę całego
ciała. Skóra jest poddawana łagodnym zabiegom poprawiającym ukrwienie, masującym i złuszczającym.
Najlepiej stosować na co dzień pod prysznicem lub w wannie. Do redukcji nieestetycznego cellulitu przydadzą się produkty do masażu antycellulitowego firmy Beurer.

Masaż antycellulitowy

CM 50
Nr art.: 590.01
206

cellulite releaZer®
Nr art.: 590.03

cellulite releaZer® compact
Nr art.: 590.05
207

beauty

Mój program
rozpieszczania
zapewniający
lśniącą, atrakcyjną
skórę.

BodyCare

BodyCare

CM 50

cellulite releaZer®

cellulite releaZer® compact

FC 25

FC 55 Pureo Complete Cleansing

Nakładka szczoteczkowa do FC 25 / FC 55
– do skóry normalnej

Masaż antycellulitowy
• Efektywny masaż tkanki łącznej
• Odczuwalnie jędrniejsza skóra

cellulite releaZer ®
• Masaż antycellulitowy
• Zmniejsza cellulit – testowany klinicznie1)
• Odczuwalny efekt gładkich, napiętych i jędrnych krągłości1)
• Masaż wibracyjny ujędrniający tkanki głębokie

cellulite releaZer ®
• Masaż antycellulitowy
• Zmniejsza cellulit – testowany klinicznie1)
• Odczuwalny efekt gładkich, napiętych i jędrnych krągłości1)
• Masaż wibracyjny ujędrniający tkanki głębokie

Szczotka do ciała
• Dokładne oczyszczanie zapewniające odczuwalny efekt lśniącej i miękkiej skóry
• Z rękojeścią gwarantującą wygodne użytkowanie również na plecach
• 2 nakładki szczoteczkowe zapewniające
dokładne zastosowanie

Szczotka do ciała
• Ze zdejmowanym uchwytem gwarantującym
wygodę użytkowania również na plecach
• Dokładne oczyszczanie zapewniające odczuwalny efekt lśniącej i miękkiej skóry
• 2 nakładki szczoteczkowe zapewniające
dokładne zastosowanie
• Akumulator litowo-jonowy

Nasadka szczoteczkowa – do skóry normalnej
• Do modeli FC 25 i FC 55

W zestawie nakładki szczoteczkowe do różnych typów skóry
Zalecana wymiana co 4 miesiące (przy co-

beauty

dziennym użytkowaniu)
W praktycznych blistrach do powieszenia

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125605148
Nr art.: 605.14

Nakładka szczoteczkowa do FC 25 / FC 55
– eksfoliacja
2 programy masażu

2 programy masażu

Z dwustopniową rotacją

Z dwustopniową rotacją

Wodoodporność (IPX 5)

Wodoodporność (IPX 5)

Wodoodporność (IPX 7) – możliwość stosowa-

Wodoodporność (IPX 7) – możliwość stosowa-

nia pod prysznicem i w wannie

nia pod prysznicem i w wannie

Indywidualnie regulowany uchwyt

3 poziomy intensywności

3 poziomy intensywności

2 stopnie prędkości

2 stopnie prędkości

O ergonomicznym kształcie

Lampka kontrolna wskazująca prędkość i po-

Lampka kontrolna wskazująca prędkość i po-

ziom naładowania akumulatora

ziom naładowania akumulatora

Pobudza ukrwienie warstw skóry
Do łatwego użytku domowego

Wałki masujące zdejmowane w celu ułatwienia czyszczenia

Poręczny trzonek masujący (długość 40 cm)

2-stopniowe natężenie masażu
Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Zasilanie akumulatorem – czas pracy ok. 7 godz.2)

Zasilanie akumulatorem – czas pracy ok. 7 godz.2)

Czas ładowania 3,5 godz.

Czas ładowania 3,5 godz.

Lampka kontrolna wskazująca prędkość i poziom naładowania akumulatora
Możliwość zdjęcia nakładki szczoteczkowej

Możliwość zdjęcia nakładki szczoteczkowej

w celu ułatwienia czyszczenia

w celu ułatwienia czyszczenia

2 nakładki szczoteczkowe: do każdego typu

2 nakładki szczoteczkowe: do każdego typu

skóry i głęboko oczyszczającego peelingu

skóry i głęboko oczyszczającego peelingu
Akumulator litowo-jonowy

Zasilanie bateryjne

Nasadka szczoteczkowa – eksfoliacja
• Do modeli FC 25 i FC 55

Zasilanie akumulatorem – czas pracy 60 min
Czas ładowania 2 godz.

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA
Automatyczne wyłączanie po 15 min

Automatyczne wyłączanie po 15 min

Nieślizgające się uchwyty z powierzchnią Soft Touch

Jedna nakładka szczoteczkowa do peelingu

Powierzchnia

umożliwiająca delikatne usuwanie zbędnego

4 powierzchnie zabiegowe (powierzchnia

4 powierzchnie zabiegowe (powierzchnia

naskórka

gładka, powierzchnia z wypustkami, krawędź

gładka, powierzchnia z wypustkami, krawędź

Zalecana wymiana co 4 miesiące (przy co-

tępa i krawędź ostra)

tępa i krawędź ostra)

dziennym użytkowaniu)

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 2 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4211125590017

Nr EAN: 4211125590031

Nr EAN: 4211125590055

Nr EAN: 4211125605117

Nr EAN: 4211125605124

Nr EAN: 4211125605155

Nr art.: 590.01

Nr art.: 590.03

Nr art.: 590.05

Nr art.: 605.11

Nr art.: 605.12

Nr art.: 605.15
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1)

Zasilanie sieciowe

W praktycznych blistrach do powieszenia

2)

Badania naukowe, 38 kobiet, instytut proDERM Schenefeld/Hamburg, nr badań 18.0090-53
Na 2 poziomie intensywności
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FaceCare

Asortyment produktów FaceCare firmy Beurer – dla pięknej i promiennej
skóry.
Firma Beurer oferuje serię produktów pielęgnacyjnych i poprawiających samopoczucie, które zapewnią Ci zdrową, jedwabistą skórę. Produkty do głębokiego oczyszczania porów zapewniają jednolitą i gładką skórę. Nasze
urządzenie do pielęgnacji twarzy Anti Aging i profesjonalne urządzenia do głębokiego zabiegu mikrodermabrazji
uzupełniają codzienne czynności pielęgnacyjne. Dla zadbanego i nieskazitelnego wyglądu niezbędne jest spojrze-

Piękna i zadbana
przez cały dzień.
W tym wspierają
mnie odpowiednie
produkty.

beauty

nie w jedno z licznych luster kosmetycznych firmy Beurer.

Nowa sauna do twarzy FS 60 otwiera pory w celu lepszego oczyszczenia za pomocą naszego oczyszczacza do porów FC 41. Ponadto wspomaga wchłanianie produktów pielęgnacyjnych aż do głęboko położonych warstw skóry.

3w1

Intensywna pielęgnacja
skóry i zabiegi aromatyczne dla zdrowej cery

Kosmetyczna pielęgnacja
twarzy, aromaterapia
i inhalacja

Nakładka parowa do
kojącej inhalacji

NOWOŚĆ

2022

Sauna do twarzy FS 60
· Otwiera pory i ułatwia oczyszczanie
· Nawilża skórę
· Odprężenie dzięki kojącej aromaterapii i inhalacji
210
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FaceCare

FC 45

Szczoteczka zapasowa do FC 45

FC 90 Pureo Ionic Skin Care

FC 95 Pureo Deep Cleansing

Szczoteczka zapasowa do FC 95 –
do skóry normalnej

Szczoteczka zapasowa do FC 95 –
eksfoliacja

Szczoteczka do twarzy
• 4 razy skuteczniejsza niż ręczne
oczyszczanie1)
• Do codziennej pielęgnacji i oczyszczania
skóry twarzy
• 2-stopniowe obroty

Nasadka ze szczoteczką
• Do stosowania ze szczoteczką do twarzy
FC 45

Urządzenie do pielęgnacji twarzy Anti Aging
• Skuteczne zapobieganie zmarszczkom
• 4-stopniowe rozwiązanie zapewniające odczuwalnie gładszą, świeższą i zdrowszą skórę
• W zestawie intensywne mleczko oczyszczające i krem Advanced Hydrolift

Szczoteczka do twarzy
• Aż o 6 razy dokładniejsze oczyszczanie niż
oczyszczanie ręczne1)
• Delikatne i dokładne oczyszczanie skóry twarzy zapewniające odczuwalny efekt delikatnej
oraz promiennej skóry twarzy
• 4 nakładki zapewniające wszechstronne
zastosowanie
• 2 rodzaje obrotów: obroty koliste i oscylacyjne

Nasadka szczoteczkowa – do skóry normalnej
• Do stosowania ze szczoteczką do twarzy FC
95 Pureo Deep Cleansing

Nasadka szczoteczkowa – eksfoliacja
• Do stosowania ze szczoteczką do twarzy
FC 95 Pureo Deep Cleansing

Zalecana wymiana co 4 miesiące
(przy codziennym użytkowaniu)
W praktycznych blistrach do powieszenia

3

1

Nr EAN: 4211125605513
Nr art.: 605.51

Aksamitna w dotyku i zadbana cera

3)

4-poziomowe rozwiązanie:

2 rodzaje obrotów:

• Intensywne oczyszczanie skóry: dzięki funkcji

• Obroty koliste do szczególnie delikatnego

jonizacji aktywne substancje mleczka oczyszczającego wnikają głęboko w skórę i likwidują
zanieczyszczenia. Pozostawia cerę wyraźnie
Wodoodporność (IPX 7) – możliwość stosowania pod prysznicem i w wannie

gładszą.
• Zapobieganie zmarszczkom: redukujące

typów skóry

Dwie nakładki szczoteczkowe do peelingu
umożliwiające delikatne usuwanie zbędnych
cząsteczek skóry

Zalecana wymiana co 4 miesiące

Zalecana wymiana co 4 miesiące

(przy codziennym użytkowaniu)

(przy codziennym użytkowaniu)

W praktycznych blistrach do powieszenia

W praktycznych blistrach do powieszenia

W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny

W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 6 x 5

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 6 x 5

Nr EAN: 4211125605568

Nr EAN: 4211125605582

Nr art.: 605.56

Nr art.: 605.58

Szczoteczka zapasowa do FC 95 –
do skóry wrażliwej

Szczoteczka zapasowa do FC 95 –
Pore Deep

Nasadka szczoteczkowa – do skóry wrażliwej
• Do stosowania ze szczoteczką do twarzy FC
95 Pureo Deep Cleansing

Nakładka szczoteczkowa – Pore Deep
• Do stosowania ze szczoteczką do twarzy FC
95 Pureo Deep Cleansing

2

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

1)

Dwie nakładki szczoteczkowe do różnych

oczyszczania
• Obroty oscylujące do dokładnego oczyszczenia
zapewniającego efekt gładkiej i delikatnej skóry
Wodoodporność (IPX 7) – możliwość stosowania pod prysznicem
i w wannie

2 stopnie prędkości

zmarszczki i nawilżające składniki kremu

3 stopnie prędkości

Oświetlony włącznik/wyłącznik wskazujący

głęboko wnikają w skórę dzięki funkcji jonizacji.

Podświetlany włącznik/wyłącznik

tryb pracy

Odczuwalny efekt wygładzonej i nawilżonej

O ergonomicznym kształcie

skóry.

Lampka kontrolna wskazująca prędkość

Wskazanie stanu baterii w przypadku prawie wyczerpanych baterii

• Funkcja podgrzewania: działanie pobudzają-

Element do zawieszania zapewniający praktyczne przechowywanie

ce ukrwienie sprawia, że skóra jest odprężo-

Regular – do każdego typu skóry

W zestawie miękka nakładka szczoteczkowa

na, miękka i elastyczna.

4 nasadki szczoteczkowe:
Sensitiv – do skóry wrażliwej

Dwie nakładki szczoteczkowe dla skóry

Nakładka szczoteczkowa do głębokiego

• Rewitalizująca funkcja chłodzenia: pobudza-

Pore Deep – do głębokiego oczyszczania porów

wrażliwej

oczyszczania porów, zaprojektowana specjal-

jące chłodzenie sprawia, że skóra staje się

Eksfoliacja – do głęboko oczyszczającego peelingu

świeższa i zdrowsza. Wzmacnia i uelastycznia.

W zestawie minutnik (3 x 20 sekund)

Zalecana wymiana co 4 miesiące (przy co-

Zalecana wymiana co 6 miesiące (przy co-

nie dla skóry tłustej z rozszerzonymi porami

Zasilanie bateryjne

Wyświetlacz LCD

Zastosowanie dostosowane do obszarów skóry

dziennym użytkowaniu)

dziennym użytkowaniu)

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Zasilanie sieciowe

Akumulator litowo-jonowy

W praktycznych blistrach do powieszenia

W praktycznych blistrach do powieszenia

Zestaw uzupełniający – krem 30 ml, nr art.: 163 392

Zasilanie akumulatorem – czas pracy 30 min

W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny

W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny

Zestaw uzupełniający – mleczko 200 ml, nr art.: 163 394

Ładowarka – czas ładowania 6 godz.

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 6 x 5

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 6 x 5

Nr EAN: 4211125605506

Nr EAN: 4211125606220

Nr EAN: 4211125605551

Nr EAN: 4211125605575

Nr EAN: 4211125605599

Nr art.: 605.50

Nr art.: 606.22

Nr art.: 605.55

Nr art.: 605.57

Nr art.: 605.59
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Badania naukowe, 20 kobiet, instytut proDERM Schenefeld/Hamburg, nr badań 14.0217-23
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W zestawie nakładka z miękką szczoteczką

FaceCare

FaceCare
NOWOŚĆ
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FC 96 Pureo Intense Cleansing

Szczoteczka zapasowa do FC 96

FS 60

FC 72 Pureo Ionic Hydration

Szczoteczka do twarzy
• Delikatne i dokładne oczyszczanie skóry
twarzy zapewniające odczuwalny efekt delikatnej oraz promiennej skóry twarzy
• Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora, wymiany
nakładki i prędkości
• 2 rodzaje obrotów: obroty koliste i oscylacyjne

Nasadka ze szczoteczką
• Do stosowania ze szczoteczką do twarzy FC
65 Pureo Deep Clear i FC 96 Pureo Intense
Cleansing

Sauna do twarzy
• Kosmetyczna pielęgnacja twarzy 3 w 1, aromaterapia i inhalacja
• W zestawie nakładka parowa
• W zestawie nakładka aromatyczna

Jonowa sauna do twarzy
• Technologia jonowa zapewniająca głębokie
nawilżenie
• Nawilża skórę
• Wyjmowany zbiornik na wodę z możliwością
mycia w zmywarce

IONIC

Zalecana wymiana co 4 miesiące (przy codziennym użytkowaniu)

beauty

W praktycznych blistrach do powieszenia

3

1

Dwie nakładki szczoteczkowe

W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny
2

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 6 x 5
Nr EAN: 4211125605087
Nr art.: 605.08

2 rodzaje obrotów:
• Obroty koliste do szczególnie delikatnego
oczyszczania
• Obroty oscylujące do dokładnego oczyszczenia
zapewniającego efekt gładkiej i delikatnej skóry
Wodoodporność (IPX 7) – możliwość stosowania pod prysznicem i w wannie
4 stopnie prędkości
Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora, wymiany nakładki i prędkości

Więcej informacji o produkcie FC 96

Otwiera pory i ułatwia oczyszczanie

Otwiera pory

Delikatne i dokładne
oczyszczanie

Nawilża skórę

Głęboko oczyszcza

Nakładka sauny do twarzy umożliwiająca

Pobudza krążenie krwi

pielęgnację cery

Regulowana dysza

Kto raz użyje elektrycznej szczoteczki do
twarzy FC 96 Pureo Intense Cleansing, nigdy
nie będzie chciał się z nią rozstać. Dwa
stopnie prędkości obrotowej zapewniają
indywidualną pielęgnację:

Nakładka parowa do kojącej inhalacji

Wyjmowany zbiornik na wodę (100 ml)

Pojemnik na olejek eteryczny

Zbiornik można myć w zmywarce

Lampka kontrolna

Lampka kontrolna

W zestawie miarka

W zestawie miarka

Płynnie regulowany wylot pary

Włączana funkcja jonizacji

1. Obroty koliste do szczególnie delikatnego
oczyszczania
2. O
 broty oscylacyjne do wyjątkowo głębokiego oczyszczania

2 poziomy wydajności
Automatyczne wyłączanie
Włącznik/wyłącznik: czujnik dotykowy

W zestawie miękka nakładka szczoteczkowa
W zestawie 60-sekundowy minutnik (3 x 20 s) do dokładnego odmierzania czasu zabiegu, w zależności od oczyszczanego obszaru skóry
Akumulator litowo-jonowy
Zasilanie akumulatorem – czas pracy 30 min

120 W

260 W

Ładowarka – czas ładowania 4 godz.

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125605032

Nr EAN: 4211125605056

Nr art.: 605.03

Nr art.: 605.05

Nr EAN: 4211125606022
Nr art.: 606.02
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Ze minutnikiem stref
twarzy 3 x 20 s

4 stopnie
prędkości
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FC 41

FC 76

FC 100 Pureo Derma Peel

Więcej informacji o produkcie

Mikrodermabrazja w celu uzyskania
młodszego, wyglądu skóry.
Dzięki delikatnemu peelingowi urządzenia do mikrodermabrazji
można poprawić strukturę skóry i jednocześnie stymulować
odnowę komórkową. To sprawia, że skóra wydaje się gładsza
i czystsza, a widoczne efekty oddziaływania czynników atmosferycznych lub kosmetyków do makijażu są zredukowane.

Oczyszczacz do porów
• Głębokie oczyszczanie porów dzięki technologii próżniowej
• Wielofunkcyjny dzięki 3 różnym końcówkom

Mikrodermabrazja
• Dzięki technologii znanej ze studia kosmetycznego skóra staje się gładsza
• Podwójne działanie zapewnia odczuwalny
efekt gładszej i młodszej skóry

Mikrodermabrazja
• Profesjonalny peeling skóry twarzy w domu
• Dzięki technologii znanej ze studia kosmetycznego skóra staje się gładsza
• Podwójne działanie zapewnia odczuwalny
efekt gładszej i młodszej skóry

Sposób działania:
Urządzenia do mikrodermabrazji Beurer usuwają zbędny naskórek
poprzez peeling rewitalizujący oraz wspomagają krążenie krwi i odnowę
komórek poprzez masaż podciśnieniowy.

beauty

Dzięki pięciu poziomom intensywności można je indywidualnie dopasować do kondycji skóry.

anti-aging2)

anti-aging2)

Peeling rewitalizujący

%

Głębokie oczyszczanie porów dzięki technologii

Podwójne działanie:

Podwójne działanie:

próżniowej

• Peeling rewitalizujący delikatnie usuwa zbęd-

• Peeling rewitalizujący delikatnie usuwa

Skutecznie zwalcza zanieczyszczenia skóry
i zapewnia zdrowy wygląd skóry twarzy

ne cząsteczki skóry
• Pobudzający masaż podciśnieniowy poprawia krążenie i stymuluje odnowę komórkową

zbędne cząsteczki skóry
• Pobudzający masaż podciśnieniowy poprawia krążenie i stymuluje odnowę komórkową

Nowoczesny design
Wyposażony w wyświetlacz LCD wskazujący poziom

Wygoda i komfort użytkowania w domu

naładowania baterii i poziom intensywności zabiegu
5 poziomy intensywności

Aktywujący masaż
podciśnieniowy

Wygoda i bezpieczeństwo użytkowania

Na przykładzie Mikrodermabrazji FC 76 pokazujemy różne
końcówki, które są ukierunkowane na potrzeby poszczególnych
partii skóry.

w domu
2 poziomy intensywności

5 poziomów intensywności umożliwiających
indywidualne dostosowanie do typu skóry
Podświetlany przycisk otwierający

Lampka kontrolna

Lampka kontrolna

3 wysokiej jakości końcówki z powłoką sza-

3 wysokiej jakości końcówki z powłoką sza-

firową umożliwiające delikatny i efektywny

firową umożliwiające delikatny i efektywny

peeling: drobna końcówka, szorstka końcówka

peeling: drobna końcówka, szorstka końcówka

i precyzyjna końcówka

i precyzyjna końcówka

Zawiera 10 filtrów wymiennych

Zawiera 20 filtrów wymiennych

Zawiera 20 filtrów wymiennych

Zestaw uzupełniający – filtry wymienne 10 szt. Nr art.: 164 083

Zestaw uzupełniający – filtry wymienne 10 szt. Nr art.: 163 660

Zestaw uzupełniający – filtry wymienne 20 szt. Nr art.: 163 546

3 wymienne końcówki w różnych rozmiarach
Nadaje się do każdego typu skóry

Akumulator litowo-jonowy
Zasilanie akumulatorem – czas pracy ok. 90 min1)

Zintegrowane lusterko
Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: - 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125584177

Nr EAN: 4211125606589

Nr EAN: 4211125606671

Nr art.: 584.17

Nr art.: 606.58

Nr art.: 606.67

Drobnoziarnista powłoka
szafirowa do skóry
wrażliwej

Szorstka powłoka
szafirowa do intensywnych zabiegów w strefach
problematycznych

Czas ładowania: ok. 5 godz.
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1)

Na 5 poziomie intensywności

2)

Badania naukowe, 31 kobiet, instytut proDERM Schenefeld/Hamburg, nr badań 17.0215-40

Nakładka precyzyjna do
małych powierzchni, np.
w okolicy nosa
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FaceCare
BS 49

BS 55

BS 59

BS 69

BS 89

Podświetlane lusterko kosmetyczne
• Z czujnikiem dotykowym
• Bezstopniowa funkcja ściemniania
• Z praktyczną torebką do przechowywania
• Z dodatkowym magnetycznym lusterkiem
o 5-krotnym powiększeniu

Podświetlane lusterko kosmetyczne
• W matowej bieli
• 12 diod LED

Podświetlane lusterko kosmetyczne
• Z czujnikiem dotykowym
• Bezstopniowa funkcja ściemniania
• 18 diod LED

Podświetlane lusterko kosmetyczne
• 2 w 1: lusterko do zawieszenia na ścianie
i stojące
• Łatwy montaż na ścianie, możliwość zdjęcia
lusterka
• 12 diod LED

Podświetlane lusterko kosmetyczne
• Bardzo duża powierzchnia lusterka (średnica 17 cm)
• Zasilanie sieciowe
• 30 diod LED

Podświetlane lusterko kosmetyczne
• Do łatwego mocowania na ścianie
• Wyjątkowo jasne podświetlenie dzięki
36 diodom LED
• Funkcja 3-stopniowego ściemniania

beauty

BS 45

17 cm

Jasne podświetlenie z 28 diodami LED

Chromowanie wysokiej jakości

Chromowanie wysokiej jakości

Chromowanie wysokiej jakości

Chromowanie wysokiej jakości

Chromowanie wysokiej jakości

Jasne podświetlenie z 12 diodami LED

Jasne podświetlenie z 18 diodami LED

Jasne podświetlenie z 12 diodami LED

Jasne podświetlenie z 30 diodami LED

Wyjątkowo jasne podświetlenie dzięki 36 diodom LED

2 obracane lusterka

2 obracane lusterka

2 obracane lusterka

2 obracane lusterka

Duża powierzchnia lusterka bez powiększenia

Normalne / z 5-krotnym powiększeniem

Normalne / z 7-krotnym powiększeniem

Normalne / z 5-krotnym powiększeniem

Normalne / z 5-krotnym powiększeniem

5-krotne powiększenie

Średnica powierzchni lusterka: 17,5 cm

Średnica powierzchni lusterka: 11 cm

Średnica powierzchni lusterka: 13 cm

Średnica powierzchni lusterka: 11 cm

Średnica powierzchni lusterka: 17 cm

Powierzchnia lusterka: powierzchnia naświetlania 16 x 16 cm

Dodatkowy włącznik/wyłącznik

Śruby do łatwego montażu na ścianie

Śruby do łatwego montażu na ścianie

Bezstopniowa regulacja natężenia światła

Bezstopniowa regulacja natężenia światła

Regulowana intensywność światła (3 stopnie)

Automatyczne wyłączanie po 15 min

Automatyczne wyłączanie po 15 min

Automatyczne wyłączanie po 10 min

Zasilanie bateryjne

Zasilanie bateryjne

Zasilanie bateryjne

W zestawie 3 baterie 1,5 V AA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 2 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 2 x 3

Nr EAN: 4211125584047

Nr EAN: 4211125584016

Nr EAN: 4211125654863

Nr EAN: 4211125584108

Nr EAN: 4211125585006

Nr EAN: 4211125585136

Nr art.: 584.04

Nr art.: 584.01

Nr art.: 654.86

Nr art.: 584.10

Nr art.: 585.00

Nr art.: 585.13
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Zasilanie sieciowe

Zasilanie bateryjne

Zasilanie bateryjne

W zestawie 3 baterie 1,5 V AA
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Optymalna pielęgnacja i urocze stylizacje.
Dzikie loki, naturalne fale lub uwodzicielsko gładkie włosy – teraz możesz wyczarować fryzurę, która Ci się podoba
i pasuje do Twojego nastroju. Z serią profesjonalnych artykułów do pielęgnacji włosów StylePro firmy Beurer staniesz
się swoim własnym stylistą. Nowość: urządzenie do obcinania rozdwojonych końcówek włosów HT 22 zastąpi wizytę
w salonie. Odkryj sekret jedwabiście gładkich, zdrowych włosów w domu w prosty i nieskomplikowany sposób.
Za pomocą urządzenia do obcinania rozdwojonych końcówek włosów usuniesz rozdwojone końcówki włosów bez
utraty długości włosów.

Obejrzyj
film

Perfekcyjne stylizacje, wydajność i szybkość. Szybka
prostownica do włosów HS 100 firmy Beurer jest gotowa
do użycia w kilka sekund.

Szybka prostownica do włosów HS 100
· Z sygnałem dźwiękowym wskazującym gotowość
do pracy
· Powłoka ceramiczna chroniąca włosy

beauty

Zdrowe włosy,
perfekcyjna
stylizacja. Według
mnie to także
profesjonalna
jakość.

Profesjonalnie i sprawnie jak
w salonie – tak wygląda kreatywna stylizacja.
NOWOŚĆ

Gotowość do użycia
w 12 sekund

· Zintegrowana funkcja jonizacji dająca efekt gładkich, błyszczących włosów

Urządzenie do obcinania
rozdwojonych końcówek
włosów HT 22
· Szybko i skutecznie usuwa
rozdwojone końcówki – bez
utraty długości

NOWOŚĆ

02/2022

Bezprzewodowe zastosowanie – dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu

· 2 godziny pracy
· W zestawie pędzelek do czyszczenia

NOWOŚĆ

2022

Falownica HT 65
· 4 style w 1 – Beach Waves, naturalne fale,
Mermaid Waves, klasyczna fala

Cyfrowy wyświetlacz
temperatury

· Powłoka ceramiczna chroniąca włosy
220
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StylePro Ocean – nowa seria produktów do profesjonalnej pielęgnacji włosów.
Z nową serią profesjonalnych produktów do pielęgnacji włosów StylePro Ocean firmy Beurer Twoja stylizacja w domu

Suszenie i stylizacja w jednym kroku – dla puszystych włosów o dużej objętości i zdrowym połysku

będzie jeszcze bardziej profesjonalna. Dzięki powierzchni Soft Touch urządzenia High End dobrze leżą w dłoni, sprawia-

Szczotka do suszenia włosów nadająca objętość 2 w 1 HC 45 Ocean dzię-

jąc, że pielęgnacja włosów jest łatwa i nieskomplikowana. Dla zdrowych i zadbanych włosów o jedwabistym połysku.

ki owalnemu kształtowi zapewnia objętość bezpośrednio tuż przy nasadzie
włosów. Zintegrowana funkcja jonizacji zapewnia dodatkowo elastyczność
i połysk włosów. Powłoka ceramiczno-keratynowa zapewnia optymalną
ochronę włosów podczas użytkowania.

StylePro
Model HC 35
dostępny
w dwóch kolorach: petrol
i czarny

power styling

Kombinacja szczotek
delikatnie i łagodnie
rozczesuje włosy
Zintegrowana
funkcja jonizacji

Orzeźwiające kolory w łazience – tak zaczyna się porywają- Delikatne suszenie i łagodne
ca stylizacja. Ergonomiczny kształt serii produktów sprawia, wygładzanie. Długotrwale
zdrowa struktura włosów.
że profesjonalne zastosowanie jest dziecinnie proste.

beauty

Obejrzyj
film

NOWOŚĆ

Szczotko-suszarka zwiększająca objętość
włosów 2 w 1 HC 45 Ocean
· Suszenie i stylizacja w jednym kroku
· Owalny kształt nadaje objętość bezpośrednio
przy nasadzie włosów
· Ceramiczna głowica szczotkowa z powłoką
ceramiczno-keratynową dla błyszczących włosów

Sprężynujące płytki grzejne –
zapewniają wygodne użytkowanie
bez nieprzyjemnego ciągnięcia

Zintegrowana funkcja jonizacji
dająca efekt gładkich, błyszczących włosów

Wyświetlacz LED
wskazujący różne
ustawienia temperatury

Z praktycznym
etui do
przechowywania
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kompaktowa suszarka do włosów
HC 35 Ocean
· Nowoczesny design – w kompaktowych rozmiarach
· Wskaźnik LED do regulacji nadmuchu i temperatury
222

01/2022

Prostownica do włosów HS 50 Ocean
· Wielopoziomowa kontrola temperatury
z wyświetlaczem LED
· Powłoka ceramiczno-keratynowa umożliwiająca
wyjątkowo delikatne prostowanie
223
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

HC 30

HC 35

HC 35 Ocean

HC 45 Ocean

Turystyczna suszarka do włosów
• Do stosowania na całym świecie
• Zintegrowana funkcja jonizacji
• Moc 1600 W

Suszarka do włosów
• Nowoczesny wygląd – chromowana
powierzchnia wysokiej jakości
• Moc 2400 W

Kompaktowa suszarka do włosów
• Nowoczesny design – w kompaktowych rozmiarach
• Wskaźnik LED do regulacji nadmuchu i temperatury
• Praktyczne etui do przechowywania
• Zintegrowana funkcja jonizacji dająca efekt
gładkich, błyszczących włosów

Kompaktowa suszarka do włosów
• Nowoczesny design – w kompaktowych rozmiarach
• Wskaźnik LED do regulacji nadmuchu i temperatury
• Praktyczne etui do przechowywania
• Zintegrowana funkcja jonizacji dająca efekt
gładkich, błyszczących włosów

Szczotko-suszarka zwiększająca objętość
włosów 2 w 1
• Suszenie i stylizacja w jednym kroku
• Owalny kształt nadaje objętość bezpośrednio przy nasadzie włosów
• Ceramiczna głowica szczotkowa z powłoką
ceramiczno-keratynową dla błyszczących
włosów
• Zintegrowana funkcja jonizacji
• Moc 1000 W

beauty

HC 25

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

2000
watts

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

2000
watts

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

1000
watts

soft touch
surface

2 poziomy grzania

3 poziomy grzania

3 poziomy grzania

3 poziomy grzania

3 poziomy grzania

2 stopnie nadmuchu

2 stopnie nadmuchu

3 stopnie nadmuchu

3 stopnie nadmuchu

3 stopnie nadmuchu

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Zdejmowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający

Zdejmowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający

Zdejmowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający

Zdejmowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stoso-

czyszczenie

czyszczenie

czyszczenie

czyszczenie

wanie bez skręcania się kabla

Wąska dysza profesjonalna

Wąska dysza profesjonalna

Wąska dysza profesjonalna

Wąska dysza profesjonalna

Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

1200/1600 W

Maks. 2400 W

Maks. 2000 W

Maks. 2000 W

Maks. 1000 W

Przełącznik napięcia 110–120 V / 220–240

220–240 V

220–240 V

220–240 V

220–240 V

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125591137

Nr EAN: 4211125586201

Nr EAN: 4211125593926

Nr EAN: 4211125594183

Nr EAN: 421112594206

Nr art.: 591.13

Nr art.: 586.20

Nr art.: 593.92

Nr art.: 594.18

Nr art.: 594.20

Ergonomiczny składany uchwyt: kompaktowy i poręczny

V umożliwia korzystanie na całym świecie
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HC 55

HC 60

HC 80

Suszarka do włosów
• Funkcja Triple Ionic – technologia 3-stopniowej jonizacji umożliwiająca indywidualną
stylizację i nadająca włosom połysk
• Funkcja ochronna pielęgnuje włosy i pozwala zachować naturalny połysk
• Moc 2200 W

Suszarka do włosów
• Funkcja wciągania kabla – kabel szybko
i łatwo chowa się w suszarce do włosów
• Zintegrowana funkcja jonizacji dająca efekt
gładkich, błyszczących włosów
• Moc 2000 W

Suszarka do włosów
• Maksymalna oszczędność energii i komfort
użytkowania
• Czujnik dotykowy – suszarka do włosów automatycznie się wyłącza poprzez dotknięcie
• Technologia ECO – zużycie 1400 W przy
efekcie 2000 W

Suszarka do włosów
• Funkcja Triple Ionic – technologia 3-stopniowej jonizacji umożliwiająca indywidualną
stylizację i nadająca włosom połysk
• Profesjonalny silnik AC gwarantujący największą moc i trwałość
• Funkcja ochronna pielęgnuje włosy i pozwala zachować naturalny połysk
• Moc 2200 W
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HC 50

2
attachments

protection
function

soft touch
surface

eco
technology

2000
watts

2
attachments

soft touch
surface

2200
watts

soft touch
surface

2
attachments

protection
function

soft touch
surface

3 poziomy grzania

3 poziomy grzania

3 poziomy grzania

3 poziomy grzania

2 stopnie nadmuchu

2 stopnie nadmuchu

2 stopnie nadmuchu

2 stopnie nadmuchu

Kontrolka trybu pracy LED
Zimny nadmuch do utrwalania fryzury z możli-

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury

wością zablokowania

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury z możli-

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury z możli-

wością zablokowania

wością zablokowania

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Funkcja wciągania kabla

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Zdejmowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający

Zdejmowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający

Zdejmowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający

Zdejmowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający

czyszczenie

czyszczenie

czyszczenie

czyszczenie

Wąska dysza profesjonalna

Wąska dysza profesjonalna

Wąska dysza profesjonalna

Wąska dysza profesjonalna

Dyfuzor

Dyfuzor

Dyfuzor

Dyfuzor

Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

Maks. 2200 W

Maks. 2000 W

Maks. 1400 W (efekt: 2000 W)

Maks. 2200 W

220–240 V

220–240 V

220–240 V

220–240 V

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125591144

Nr EAN: 4211125586218

Nr EAN: 4211125591328

Nr EAN: 4211125591151

Nr art.: 591.14

Nr art.: 586.21

Nr art.: 591.32

Nr art.: 591.15

Silnik AC
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HS 40

HS 50 Ocean

HS 80

HS 100

HS 60

Bezprzewodowa prostownica do włosów
• Zasilanie z akumulatora bez kabla – idealnie
sprawdza się w podróży
• Płytki grzejne z powłoką ceramiczno-turmalinową chroniącą włosy

Prostownica do włosów
• Wielopoziomowa kontrola temperatury
z wyświetlaczem LED
• Powłoka ceramiczno-turmalinowa umożliwiająca wyjątkowo delikatne prostowanie

Prostownica do włosów
• Wielopoziomowa kontrola temperatury
z wyświetlaczem LED
• Powłoka ceramiczno-keratynowa umożliwiająca wyjątkowo delikatne prostowanie
• Sprężynujące płytki grzejne – zapewniają
wygodne użytkowanie bez nieprzyjemnego
ciągnięcia

Prostownica do włosów
• Funkcja Triple Ionic – technologia 3-stopniowej jonizacji umożliwiająca indywidualną
stylizację i nadająca włosom połysk
• Powłoka tytanowa chroniąca włosy
• Wyświetlacz LED Magic – widoczny tylko podczas użytkowania
• Funkcja ochronna pielęgnuje włosy i pozwala zachować naturalny połysk

Bardzo szybkie prostownice do włosów
• Gotowość do użycia w 12 sekund
• Wskazówka o gotowości do pracy za pomocą sygnału dźwiękowego
• Powłoka ceramiczna chroniąca włosy
• Zintegrowana funkcja jonizacji dająca efekt
gładkich, błyszczących włosów
• Z praktyczną torebką do przechowywania

Szczotka prostująca
• Gładkie włosy już po jednym pociągnięciu
szczotką
• Powłoka ceramiczna chroniąca włosy
• Zintegrowana funkcja jonizacji dająca efekt
gładkich, błyszczących włosów
• Moc 45 W

p le Io ni

beauty

un
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HS 20

F

120–200°C

tourmaline
coating

tourmaline
coating

soft touch
surface

led
indicator

soft touch
surface

led
display

storage
pouch

protection
function

led
display

ceramic
coating

led
display

storage
pouch

ceramic
coating

soft touch
surface

led
display

Trzystopniowe ustawienia temperatury

Ustawienia temperatury (120–220°C) umożli-

Ustawienia temperatury (120–220°C) umożli-

Ustawienia temperatury (120–220°C) umożli-

Ustawienia temperatury (120–220°C) umożli-

Ustawienia temperatury (120–200°C) umożli-

(160°C, 180°C, 200°C) umożliwiające indywidu-

wiające dostosowanie do typu włosów

wiające dostosowanie do typu włosów

wiające dostosowanie do typu włosów

wiające dostosowanie do typu włosów

wiające dostosowanie do typu włosów

alne dostosowanie do typu włosów

Funkcja pamięci – do zapisu ustawień tempe-

Poręczna obsługa przy pomocy jednego przycisku

ratury
Sprężynujące płytki grzejne – zapewniają wygod-

Sprężynujące płytki grzejne – zapewniają wygod-

ne użytkowanie bez nieprzyjemnego ciągnięcia

ne użytkowanie bez nieprzyjemnego ciągnięcia

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy

Wyświetlacz temperatury LED

Wyświetlacz temperatury LED

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED

Wskaźnik gotowości do pracy

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Bezprzewodowa praca przez 30 min

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stoso-

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stoso-

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stoso-

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stoso-

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stoso-

wanie bez skręcania się kabla

wanie bez skręcania się kabla

wanie bez skręcania się kabla

wanie bez skręcania się kabla

wanie bez skręcania się kabla

Czas ładowania: 2 godz.

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Wskaźnik ładowania

Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie

Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie

Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie

Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie

Akumulator litowo-jonowy

i transport

i transport

i transport

i transport

Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie

Blokada przycisków – do ustawiania stałej

Blokada przycisków – do ustawiania stałej

Blokada przycisków – do ustawiania stałej

Blokada przycisków – do ustawiania stałej

i transport

temperatury

temperatury

temperatury

temperatury

Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po
30 min

Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

W zestawie 1 kabel mini-USB

40 W

42–52 W

45 W

45 W

45 W

110–240 V

100–240 V

220–240 V

220–240 V

100–240 V

Z termoodporną torebką do przechowywania

Z praktyczną torebką do przechowywania

W zestawie termoodporna nasadka
3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125593315

Nr EAN: 4211125591113

Nr EAN: 4211125594008

Nr EAN: 4211125591007

Nr EAN: 4211125594169

Nr EAN: 4211125591106

Nr art.: 593.31

Nr art.: 591.11

Nr art.: 594.00

Nr art.: 591.00

Nr art.: 594.16

Nr art.: 591.10
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HT 10

HT 50

HT 53

HT 22

Więcej informacji o produkcie HT 22

Tajemnica jedwabiście gładkich włosów – szybkie i skuteczne usuwanie rozdwojonych końcówek

StylePro
Podgrzewana szczotka
• Rozwiązanie 3 w 1 nadające włosom delikatność, elastyczność, objętość i witalność
• Powłoka ceramiczna chroniąca włosy
• Moc 1000 W
• Zintegrowana funkcja jonizacji

Lokówka
• Profesjonalna lokówka ze stożkowym elementem grzejnym (ø 13–25 mm) do stylizacji
z efektem lśniących i miękkich loków
• Powłoka ceramiczno-keratynowa chroniąca
włosy
• Rękawica termoodporna

Urządzenie do obcinania rozdwojonych końcówek włosów
• Szybko i skutecznie usuwa rozdwojone końcówki – bez utraty długości
• Dla zdrowych i lśniących włosów bez wizyty
u fryzjera
• Bezprzewodowa obsługa – 2 godz. pracy
• W zestawie kabel USB i pędzelek do czyszczenia

healthy & shiny

beauty

Szczotka jonizująca do włosów
• Z dodatkową funkcją jonizacji dającą efekt
gładkich, błyszczących włosów
• Łatwo i delikatnie rozczesuje włosy

Proste i bezpieczne stosowanie – HT 22 – urządzenie do obcinania rozdwojonych końcówek
włosów odcina odstające, uszkodzone końcówki włosów, nie uszkadzając zdrowych włosów. Bez
utraty długości – zdrowe, lśniące włosy bez wizyty u fryzjera. Łatwo i szybko użyjesz go w domu.

1000
watts

soft touch
surface

ceramic
coating

soft touch
surface

soft touch
surface

2
hours of
battery life

incl.
cleaning
brush

2h

Włączana funkcja jonizacji

3 wymienne końcówki:

Stała temperatura 200°C

Okrągła szczotka1): miękkie, gładkie fale

Komora na odcięte włosy

Szczotka termiczna : objętość i witalność

Powłoka ceramiczno-keratynowa zapewniają-

Dysza do stylizacji: łatwe suszenie

ca gładkie włosy

1)

Czas ładowania baterii 3 godz.

Zasada działania – prostota i bezpieczeństwo:
1. Delikatnie przesuń urządzenie do obcinania rozdwojonych końcówek włosów po włosach
z rozdwojonymi końcówkami
2. Najdrobniejsze, wystające włosy są precyzyjnie odcinane
3. Odcięte włoski są zbierane w zintegrowanym pojemniku zbiorczym

Poręczna obsługa przy pomocy jednego przycisku
Po użyciu: łatwe czyszczenie
urządzenia i pojemnika
zbiorczego za pomocą dołączonego pędzelka.

Automatyczne wyłączanie po 30 min
2 stopnie grzania i nadmuchu

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury z możliwością regulacji i zablokowania
Wyświetlacz LED

Wskaźnik pracy
Przegub obrotowy 360° – komfortowe stoso-

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stoso-

Blokada transportowa ułatwiająca przecho-

wanie bez skręcania się kabla

wanie bez skręcania się kabla

wywanie i transport

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie
Średnica elementu grzejnego 13–25 mm
Rękawica termoodporna

Zasilanie bateryjne
Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

W zestawie kabel USB i pędzelek do czyszczenia

Baterie w zestawie (2 x AAA)

1000 W

36–39 W

Akumulator litowo-jonowy

220–240 V

100–240 V

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125591076

Nr EAN: 4211125591168

Nr EAN: 4211125591014

Nr EAN: 4211125581329

Nr art.: 591.07

Nr art.: 591.16

Nr art.: 591.01

Nr art.: 581.32

Wskaźnik ładowania
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Powłoka ceramiczna

Idealne również w podróży
• Zastosowanie bezprzewodowe
• Mocny akumulator litowo-jonowy
• Blokada płytek
• W zestawie kabel USB
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HT 60

HT 80

HT 65

Więcej informacji o produkcie HT 65

Romantyczne, letnie lub w stylu glamour –
szykowne loki w domu.
Ciesz się nowymi stylizacjami – falownica HT 65 wyczaruje modne
fryzury dostosowane do nastroju i do okazji.

Wielofunkcyjna lokówko-prostownica
• Urządzenie wielofunkcyjne 7 w 1 odpowiednie do każdej stylizacji
• Powłoka ceramiczna chroniąca włosy
• 7 wymiennych końcówek

Obrotowa podgrzewana szczotka
• Automatyczne obroty zapewniające łatwe
modelowanie włosów w niezwykle krótkim
czasie
• Nadaje objętość i zapewnia gładkie fale
• Powłoka ceramiczna chroniąca włosy
• Moc 1000 W
• Zintegrowana funkcja jonizacji

Falownica do włosów
• 4 style w 1 – Beach Waves, naturalne fale,
Mermaid Waves, klasyczna fala
• Powłoka ceramiczna chroniąca włosy
• Zimna końcówka do bezpiecznej stylizacji

beauty

Przegub
obrotowy
360°
Inspiracje dla zmysłów – być może to Twój
nowy, ulubiony styl...

Naturalne fale i Mermaid
Waves

1000
watts

ceramic
coating

soft touch
surface

ceramic
coating

soft touch
surface

2
attachments

7 wymiennych końcówek:

2 wymienne końcówki:

• Prostownica1): gładkie, zadbane włosy

• Szczotka termiczna1): objętość i witalność

• Karbownica1): karbowane fale

• Szczotka do loków1): miękkie,
gładkie loki i fale

• Nakładka szczotkowa: gładkie fale

120
watts

ceramic
coating

soft touch
surface

led
display

Urządzenie do 4 różnych stylizacji loków
Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Indywidualne ustawienia temperatury
160–210°C

• Nakładka spiralna: loczki spiralki
• Duża lokówka: duże loki

2 stopnie grzania i nadmuchu

• Mała lokówka: małe, delikatne loki

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury

• Płaska lokówka: karbowane loki

Romantyczne fale aż po końcówki:
• Ustaw środkowy pręt grzejny na duże fale i podziel
włosy na 4–6 pasm
• Przyłóż falownicę do nasady włosów i ściśnij
• Odczekaj chwilę i przesuń po całej długości aż do
końcówek
• Kontynuuj z kolejnymi pasmami

Automatyczne wyłączanie po 30 min
Blokada przycisków i blokada transportowa umożliwiająca szybką stylizację w dowolnym miejscu

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stoso-

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stoso-

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stoso-

wanie bez skręcania się kabla

wanie bez skręcania się kabla

wanie bez skręcania się kabla

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Beach Waves
Ciasno ułożone fale umożliwiają letnią stylizację:
• Ustaw środkową grzałkę na małe fale i podziel włosy
na 4–6 pasm
• Przyłóż falownicę do nasady włosów i ściśnij
• Prowadź gęsto po całej długości aż do końcówek
• Aby uzyskać jednolitą strukturę fal falownicę należy
przyłożyć do każdego pasma na tej samej wysokości.

System Easy-Lock-System ułatwiający wymianę końcówek
Ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczny uchwyt
Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

Powierzchnia Soft Touch

25 W

Maks. 1000 W

120 W

220–240 V

220–240 V

220–240 V

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125591175

Nr EAN: 4211125591199

Nr EAN: 4211125594237

Nr art.: 591.17

Nr art.: 591.19

Nr art.: 594.23
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Powłoka ceramiczna

Klasyczne fale
Dla wspaniałego, błyszczącego wyglądu na wieczór:
• Zrób dokładny przedziałek na boku i górną część
włosów przypnij płasko za pomocą klamerek.
• Rozpocznij od dolnej partii włosów
• Oddziel pasmo o szerokości około 5 cm i obrób je
zaczynając od nasady za pomocą falownicy.
• Każde pasmo utrwal za pomocą sprayu do włosów
• Usunąć klamry do włosów
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BarbersCorner

Mężczyzna może być sobą. Pielęgnacja brody i ciała jak u barbera.
Zaoszczędź na wizytach w salonie dzięki profesjonalnym produktom z serii BarbersCorner by Beurer. W gamie
stylowych produktów znajdziesz optymalne narzędzie ręczne do utrzymywania wypielęgnowanego wyglądu.

Wszechstronne
zastosowanie
w moim stylu.
Precyzyjna
pielęgnacja jak
w salonie.

Maszynka do strzyżenia
brody

Precyzyjne
przycina nawet
najmniejsze włosy

Ostrze ze stali szlachetnej z powłoką tytanową
dla maksymalnej tolerancji skórnej

HR 2000
Nr art.: 580.00

HR 4000
Nr art.: 580.01

Golarka do ciała

Golarka foliowa

Samoostrzące się
ostrza nie wymagają wymiany
HR 6000
Nr art.: 580.05

Wysuwany trymer
precyzyjny zapewnia
maksymalną dokładność
HR 7000
Nr art.: 580.07

Maszynka do strzyżenia
włosów

Indywidualne długości
cięcia i precyzyjna
regulacja

beauty

Trymer

HR 5000
Nr art.: 580.03

Golarka rotacyjna

W zestawie
stylizator brody
i baków 2 w 1
HR 8000
Nr art.: 580.09

Obejrzyj
film

234

Ciągła gotowość do działania – wszystkie produkty akumulatorowe z serii BarbersCorner po
wyczerpaniu akumulatora można natychmiast stosować dalej, podłączając je do sieci. Liczne
końcówki i akcesoria sprawiają, że pielęgnacja w domu jest tak łatwa i precyzyjna, jak w profesjonalnym salonie.
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BarbersCorner
HR 4000

HR 5000

HR 6000

HR 7000

HR 8000

Trymer
• Do korekcji i trymowania brwi oraz włosków
w nosie i uszach
• Wysokiej jakości pionowe ostrze ze stali szlachetnej gwarantuje maksymalną tolerancję
skórną

Maszynka do strzyżenia brody
• Precyzyjne przycinanie brody dzięki różnym
ustawieniom długości i dodatkowej końcówce z wąskim ostrzem konturowym
• Wysokiej jakości ostrze ze stali szlachetnej
z powłoką tytanową zapewniającą maksymalną tolerancję skórną

Maszynka do strzyżenia włosów
• Profesjonalne strzyżenie w domu dzięki
indywidualnie dobieranej długości cięcia
i 5 stopniom regulacji precyzyjnej
• Wysokiej jakości ostrze ze stali szlachetnej
z powłoką tytanową zapewniającą maksymalną tolerancję skórną

Golarka do ciała
• Elastyczne dwustronne ostrze do golenia ze
stali szlachetnej dla maksymalnego komfortu
• Regulowana, obrotowa nakładka z 13 długościami do trymowania twarzy i ciała

Golarka foliowa
• Wysokiej klasy system 3-nożycowy
• Z wysuwanym trymerem precyzyjnym
• Znajdujące się po bokach powierzchnie soft-touch zapewniają pewny chwyt
• Osłonę można także stosować jako końcówkę do uzyskania efektu trzydniowego
zarostu.

Golarka rotacyjna
• Precyzyjny system cięcia z 3 amortyzowanymi dwupierścieniowymi głowicami tnącymi
• W zestawie dodatkowe urządzenie 2 w 1 do
stylizacji brody i bokobrodów
• Z wbudowanym wysuwanym trymerem
konturowym

Wyświetlacz LED pokazuje poziomy naładowania, blokady

Wyświetlacz LED pokazuje poziomy naładowania, blokady

Wyświetlacz LED pokazuje poziomy naładowania, blokady

Wyświetlacz LED pokazuje poziomy naładowania, blokady

Wyświetlacz LED pokazuje poziomy naładowania, blokady

transportowej i naładowania oraz wskazówki o smarowaniu

transportowej i naładowania oraz wskazówki o smarowaniu

transportowej i naładowania oraz wskazówki o terminie serwisu

transportowej i naładowania oraz wskazówki o terminie serwisu

transportowej i naładowania oraz wskazówki o terminie serwisu

Zdejmowana końcówka tnąca umożliwia higie-

Zdejmowana końcówka tnąca umożliwia higie-

Zdejmowane ostrze do golenia umożliwia

Zdejmowana głowica nożycowa umożliwia

Zdejmowana głowica nożycowa umożliwia

niczne czyszczenie pod bieżącą wodą

niczne czyszczenie pod bieżącą wodą

higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą

higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą

higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą

Zabezpieczenie przed rozpylającą się wodą (IPX4)

Zabezpieczenie przed rozpylającą się wodą (IPX4)

Urządzenie wodoodporne (IPX6)

Urządzenie wodoodporne (IPX6)

Urządzenie wodoodporne (IPX6)

Urządzenie wodoodporne (IPX6)

Dodatkowy nakładany grzebień o długości 3/6 mm

Zintegrowana funkcja Quick Charge

Zintegrowana funkcja Quick Charge

Zintegrowana funkcja Quick Charge

Zintegrowana funkcja Quick Charge

Zintegrowana funkcja Quick Charge

Zasilanie bateryjne

Wydajny akumulator litowy: 60 min golenia,

Wydajny akumulator litowy: 60 min golenia,

Wydajny akumulator litowy: 60 min golenia,

Wydajny akumulator litowy: 60 min golenia,

Wydajny akumulator litowy: 60 min golenia,

W zestawie 1 bateria 1,5 V AA

60 min ładowania

60 min ładowania

60 min ładowania

90 min ładowania

90 min ładowania

Możliwość golenia zarówno przy zasilaniu

Możliwość golenia zarówno przy zasilaniu

Możliwość golenia zarówno przy zasilaniu

Możliwość golenia zarówno przy zasilaniu

Możliwość golenia zarówno przy zasilaniu

bateryjnym, jak i sieciowym1)

bateryjnym, jak i sieciowym1)

bateryjnym, jak i sieciowym1)

bateryjnym, jak i sieciowym1)

bateryjnym, jak i sieciowym1)

10 różnych długości cięcia dzięki 2 nakładanym

11 różnych długości cięcia dzięki 2 nakładanym

Z obrotową końcówką o 13 różnych ustawieniach długości

W zestawie dodatkowe urządzenie 2 w 1 do

grzebieniom z regulacją długości: 1–12 mm

grzebieniom z regulacją długości: 3–15 mm

Ustawienia długości 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 /

stylizacji brody i bokobrodów

i 15–27 mm

i 18–33 mm

4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

Z wbudowanym wysuwanym trymerem konturowym

1 końcówka precyzyjna z wąskim ostrzem konturowym

5-stopniowa precyzyjna regulacja ostrza:

Z dodatkowym nakładanym grzebieniem do długości 1/3/5 mm

0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm

beauty

HR 2000

Zintegrowana funkcja przerywania
W zestawie kapturek ochronny

W zestawie kapturek ochronny

W zestawie kapturek ochronny

W zestawie kapturek ochronny

W zestawie pędzelek do czyszczenia

Pędzelek do czyszczenia oraz olejek

Pędzelek do czyszczenia, nożyczki, grzebień i olejek

W zestawie pędzelek do czyszczenia

W zestawie pędzelek do czyszczenia

W zestawie pędzelek do czyszczenia

Praktyczne etui do przechowywania

Praktyczne etui do przechowywania

W zestawie stacja do ładowania i podstawka

Praktyczne etui do przechowywania

Praktyczne etui do przechowywania

Praktyczne etui do przechowywania

Dodatkowe ostrza 2 szt.

Zestaw uzupełniający – dodatkowe ostrza 1 szt. Nr art. 580.19

Zestaw uzupełniający – głowice strzygące 3 szt. Nr art. 580.18

Nr art. 580.16

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 3 x 6

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Nr EAN: 4211125580001

Nr EAN: 4211125580018

Nr EAN: 4211125580032

Nr EAN: 4211125580056

Nr EAN: 4211125580070

Nr EAN: 4211125580094

Nr art.: 580.00

Nr art.: 580.01

Nr art.: 580.03

Nr art.: 580.05

Nr art.: 580.07

Nr art.: 580.09
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1)

W przypadku rozładowanego akumulatora z urządzenia można od razu korzystać w trybie zasilania sieciowego
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Niemowlę i dziecko

Niemowlę i dziecko

Odkrywaj świat zdrowo i z radością.
Nasza oferta Babycare zawiera wszystko, czego potrzeba, aby Twoje dziecko mogło dorastać
szczęśliwie i bezpiecznie. Od elektronicznych niań przez laktatory, zdrowe przygotowywanie
pokarmu po kontrolę masy ciała i produkty terapeutyczne – oferujemy sprawdzone technologie, które pomagają Tobie i Twojej rodzinie dbać o zdrowy rozwój Twojego dziecka.

Elektroniczne nianie

BY 33
Nr art.: 952.60

BY 84
Nr art.: 952.08

BY 110
Nr art.: 952.61

BY 40
Nr art.: 953.06

BY 70
Nr art.: 953.09

Pojedyncza kamera
BY 110
Nr art.: 952.63

Laktatory

Odżywianie

BY 52
Nr art.: 954.02

Nasz mały cud.
Otoczony miłością.

Termometr

BY 76
Nr art.: 953.08

Wagi niemowlęce

BY 80
Nr art.: 956.05

BY 90
Nr art.: 956.06

babycare

BY 15
Nr art.: 953.03

BY 11 Dog Nr art.: 950.06
BY 11 Frog Nr art.: 950.05
BY 11 Monkey nr art.: 950.04

Grzebień do
wyczesywania wszy

Aspirator do nosa

HT 15
Nr art.: 593.34

NA 20
Nr art.: 601.38

Inhalator

IH 26 Kids
Nr art.: 601.18
238

IH 58 Kids
Nr art.: 602.17
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Elektroniczne nianie
BY 33

Elektroniczne nianie / waga niemowlęca
BY 84

Informacje o produkcie

BY 110

Pojedyncza kamera do BY 110

BY 80

Elektroniczna niania wideo
• Duży kolorowy wyświetlacz LCD 2,8"
• Tryb ECO+ pozwalający zmniejszyć zużycie
energii i emisję promieniowania
• Automatyczne monitorowanie wideo także
w ciemności za pomocą funkcji widoku nocnego wykorzystującej podczerwień
• Łagodne kołysanki + funkcja interkomu
• Czas pracy do 8 godz.

Pojedyncza kamera do elektronicznej niani
wideo
• Dodatkowa kamera do BY 110
• Do BY 110 można dodać 4 kamery
• Tryb ECO+ pozwalający zmniejszyć zużycie
energii i emisję promieniowania
• Automatyczne monitorowanie wideo także
w ciemności za pomocą funkcji widoku nocnego wykorzystującej podczerwień
• Łagodne kołysanki + funkcja interkomu

Waga niemowlęca
• Automatyczna i ręczna funkcja zatrzymania
do pomiaru wagi poruszającego się niemowlęcia

Przesyłanie ze zmniejszeniem zużycia energii
i emisji fal radiowych.
Elektroniczna niania
• Tryb ECO+ pozwalający zmniejszyć zużycie
energii i emisję promieniowania
• Kolorowy wyświetlacz LED

Analogowa niania elektroniczna
• Tryb ECO+ pozwalający zmniejszyć zużycie
energii i emisję promieniowania
• Wyświetlane na ekranie stany dziecka:
informacja, czy dziecko śpi, czuwa czy płacze
• Wskaźnik zmienia się w zależności od sytuacji

Zasilacz
z certyfikatem GS

Wszystkie elektroniczne nianie firmy
Beurer są wyposażone w regulowany tryb
ECO+. Możesz zmniejszyć fale radiowe
pomiędzy jednostką dziecka a jednostką
dla rodziców poprzez uruchomienie
w wybranym przez siebie czasie funkcji
automatycznego wyłączania. Tryb ECO+
oznacza bezpieczeństwo i jakość na
najwyższym poziomie.

Zasilacz
z certyfikatem GS

Zasilacz
z certyfikatem GS

Duży wyświetlacz LCD (wielkość cyfr 23 mm)

Kolorowy wyświetlacz LCD 2,8" (jednostka dla rodziców)

Komunikacja jednokierunkowa

Funkcja interkomu

Funkcja interkomu

Profilowana powierzchnia ważenia

Natychmiastowa gotowość do pracy

Automatyczne przyciemnianie wyświetlacza LCD

Alarm aktywowany dźwiękiem / ruchem / wysoką temperaturą

Alarm aktywowany dźwiękiem / ruchem / wysoką temperaturą

Funkcja zatrzymania

przy braku aktywności (tryb oszczędzania energii)

Tryb uśpienia: wyłączanie ekranu po upływie

Technika włączania: Button-On

16 sygnałów kontrolnych

2/5/10 min zależnie od ustawienia

Nośność: 20 kg

2 kanały w celu zapewnienia transmisji sygna-

Cyfrowa funkcja zoomu

łu niemal bez zakłóceń

4 kołysanki; sterowanie z poziomu jednostki dla rodziców

Cyfrowa transmisja danych

Analogowa transmisja danych

21 kanałów

Łatwa do utrzymania w czystości

Wizualna prezentacja poziomu hałasu

Wizualna prezentacja poziomu hałasu

Cyfrowa transmisja danych

Antypoślizgowe, gumowe nóżki odporne na ścieranie

Zasięg do 300 m

Bardzo duży zasięg do 800 m

Funkcja minutnika: 2/3/4/5 godz.

Kontrola zasięgu za pomocą sygnału akustycznego

Kontrola zasięgu dzięki sygnałowi + sygnał optyczny Sygnał

Zasięg do 300 m

Płynna regulacja czułości

Kontrola zasięgu za pomocą sygnału akustycznego

Płynna regulacja głośności

Regulacja głośności

Praktyczne zaczepy na pasek i uchwyt do montażu na ścianie

Regulacja jasności wyświetlacza

120 kanałów

Regulacja głośności na 5 poziomach

Dokładność: 5 g
4 kołysanki; sterowanie z poziomu jednostki dla rodziców

Przełączanie jednostek kg/lb/oz

Zasięg do 300 m
Automatyczne wyłączanie

Praktyczny uchwyt do montażu kamery na ścianie

Praktyczny uchwyt do montażu kamery na ścianie

Częstotliwość transmisji: 1881,792-1897,344 MHz

Częstotliwość transmisji: 864 875–864 925 MHz

Kamera obracana ręcznie

Kamera obracana ręcznie

Moc nadawcza: 19 dBm

Moc nadawcza: <9,6 dBm

Akumulator litowo-jonowy do jednostki dla rodziców i 2 zasilacze

W zestawie zasilacz

W zestawie 2 baterie 1,5 V AA

Akumulator Ni-MH do jednostki dla rodziców i dwa zasilacze

Akumulator Ni-MH do jednostki dla rodziców i dwa zasilacze

Częstotliwość transmisji: 2,4 GHz

Wyświetlanie wybranego kanału

Może współpracować z maksymalnie 4 kamerami

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Wyświetlacz temperatury

Alarm wymiany baterii

babycare

Podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD 26 x 16 mm
Komunikacja jednokierunkowa

Alarm wymiany baterii (jednostka rodziców)
Moc nadawcza: <14 dBm
3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: –

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125952600

Nr EAN: 4211125952082

Nr EAN: 4211125952617

Nr EAN: 4211125952631

Nr EAN: 4211125956059

Nr art.: 952.60

Nr art.: 952.08

Nr art.: 952.61

Nr art.: 952.63

Nr art.: 956.05
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Waga niemowlęca / odżywianie
BY 90 Bluetooth®

Więcej informacji o produkcie

Odżywianie
BY 15

BY 40

BY 70 Dual

Buteleczka i nakładka laktatora do
BY 40 / BY 60 / BY 70

Ręczny laktator
• Wygodny i delikatny dzięki dwom poziomom
odsysania
• Lekki i łatwy w obsłudze
• Do okazjonalnego odsysania, na przykład
w podróży
• Butelka z systemem antykolkowym do
zmniejszenia częstotliwości występowania
kolki i złego samopoczucia u niemowląt

Elektryczny laktator
• Symulacja naturalnego ssania
• Komfortowe użycie dzięki 10 różnym poziomom stymulacji oraz 10 poziomom odsysania
• Funkcja pamięci dla optymalnego, indywidualnego trybu
• Przejrzysty i podświetlany wyświetlacz
• Łatwy montaż elementów podczas stosowania
• Wyświetlanie czasu użycia

Podwójny laktator elektryczny
• Podwójne odciąganie zapewnia więcej
mleka w krótszym czasie
• Symulacja naturalnego ssania
• Komfortowe użycie dzięki 10 różnym poziomom stymulacji oraz 10 poziomom odsysania
• Funkcja pamięci dla optymalnego, indywidualnego trybu
• Przejrzysty i podświetlany wyświetlacz
• Łatwy montaż elementów podczas stosowania
• Liczne akcesoria

Zestaw akcesoriów do laktatorów
• Do stosowania z urządzeniem BY 40, BY 60
i BY 70 Dual

Zawsze niezawodne działanie: aplikacja „beurer
BabyCare”

Waga niemowlęca
• Optymalna kontrola masy ciała dziecka za
pomocą aplikacji „beurer BabyCare”
• Transmisja danych pomiędzy smartfonem a wagą z wykorzystaniem technologii
Bluetooth®
• Automatyczna i ręczna funkcja zatrzymania
do pomiaru wagi poruszającego się niemowlęcia

Z buteleczką i nakładką laktatora (w zestawie silikonowa membrana, silikonowy zawór
i silikonowy wężyk)
Z poduszkami silikonowymi z przyjemną i przytulną w dotyku powierzchnią Soft Touch do
delikatnego stosowania
Z zakrętką do butelki
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6
Nr EAN: 4211125953157

Duży wyświetlacz LCD (wielkość cyfr 23 mm)
Profilowana powierzchnia ważenia
Funkcja zatrzymania
Technika włączania: Button-On
Nośność: 20 kg

Dzięki aplikacji „beurer BabyCare” rozwój
swojego dziecka masz zawsze pod kontrolą.
Umożliwia ona zapisanie wielu ważnych
informacji.
Dane dotyczące wagi są przesyłane z wagi
niemowlęcej BY 90 firmy Beurer poprzez
Bluetooth®. Do pomiaru wzrostu służy
wbudowana w wagę miarka.

Dokładność: 5 g
Przełączanie jednostek kg/lb/oz
Łatwa do utrzymania w czystości
Antypoślizgowe, gumowe nóżki odporne na ścieranie
Wbudowana miarka do pomiaru wysokości
(długość 150 cm)
Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 10

Można również ręcznie wprowadzać
informacje dotyczące odżywiania, czasu snu,
zawartości pieluszek lub umówionych wizyt,
a także notatki osobiste i inne dane.

Automatyczne wyłączanie

Kompaktowa budowa ułatwiająca obsługę

Kompaktowa budowa ułatwiająca obsługę

Z 2 butelkami, pasującym zamknięciem gwin-

Z butelką, nakładką do ręcznego laktatora, pa-

Z butelką i pasującym zamknięciem gwinto-

towym do butelek, 2 uchwytami na butelkę

sującym zamknięciem gwintowym do butelek,

wym do butelek

oraz naturalnie uformowanym smoczkiem sili-

uchwytem na butelkę oraz naturalnie uformo-

konowym z nasadką ułatwiającym karmienie

wanym smoczkiem silikonowym do łatwego

Do obu- i jednostronnego odsysania

karmienia z pokrywką
Poduszki silikonowe (średnie) o przyjemnej

Poduszki silikonowe (rozmiar średni)

i przyjemnej w dotyku powierzchni Soft Touch

i przyjemnej w dotyku powierzchni Soft Touch

z przyjemną i przytulną w dotyku powierzchnią

do delikatnego stosowania

do delikatnego stosowania

Soft Touch do delikatnego stosowania

Butelka z systemem antykolkowym do zmniej-

Butelka z systemem antykolkowym do zmniej-

szenia częstotliwości występowania kolki

szenia częstotliwości występowania kolki
i złego samopoczucia u niemowląt

i złego samopoczucia u niemowląt
Adapter do butelek Avent i NUK

Adapter do butelek Avent i NUK

Antypoślizgowe, odporne na ścieranie gumo-

Antypoślizgowe, odporne na ścieranie gumo-

we nóżki zapewniające stabilną pozycję

we nóżki zapewniające stabilną pozycję

Możliwość dezynfekcji akcesoriów

Możliwość dezynfekcji akcesoriów

Możliwość dezynfekcji akcesoriów

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Automatyczne wyłączanie po 30 min

Automatyczne wyłączanie po 30 min

Dzięki temu otrzymasz kompletny dziennik
rozwoju Twojego dziecka.
W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

Wraz z ręcznym laktatorem do stosowania w domu lub w podróży

Poduszki silikonowe (średnie) o przyjemnej

Adapter do butelek Avent i NUK

Z torbą do używania w domu i w podróży

Możliwość bezpłatnego pobrania aplikacji „beurer
BabyCare”. Kompatybilność z systemem iOS od wersji

Technologia próżniowa

12.0 i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth od wersji 4.0
®

Technologia próżniowa

Technologia próżniowa

Praca z zasilaczem lub bateriami

Praca z zasilaczem lub bateriami

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA i zasilacz

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA i zasilacz

5-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125956066

Nr EAN: 4211125953034

Nr EAN: 4211125953065

Nr EAN: 4211125953096

Nr art.: 956.06

Nr art.: 953.03

Nr art.: 953.06

Nr art.: 953.09

242

babycare

Nr art.: 953.15
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Odżywianie / termometr

Aspirator do nosa

BY 52

BY 76

BY 11 Monkey / Frog / Dog

NA 20

Głowica do NA 20

Urządzenie do podgrzewania butelek
i pokarmu dla niemowląt
• 2 w 1: podgrzewanie i utrzymywanie
temperatury pokarmu dla niemowląt
• Cyfrowy wskaźnik temperatury

Sterylizator parowy
• Usuwa wszystkie szkodliwe bakterie występujące w gospodarstwie domowym
• Cyfrowy wyświetlacz do łatwego sprawdzania pozostałego czasu sterylizacji

Termometr ekspresowy
• Bardzo giętka końcówka pomiarowa
• Sprawdzona niezawodność

Aspirator do nosa
• Skuteczne i delikatne czyszczenie jamy
nosowej
• Zdejmowane elementy ułatwiają czyszczenie
aspiratora do nosa
• Prosta obsługa za pomocą jednego przycisku

Głowica
• Głowica z zaworem, uszczelką gumową, ze
zbiornikiem na wydzielinę nosową i z nakładkami silikonowymi (1 szeroka, 1 wąska)
Do urządzenia NA 20
Głowica z zaworem, uszczelką gumową
Ze zbiornikiem na wydzielinę nosową i z nakładkami silikonowymi
W zestawie 1 szeroka nakładka silikonowa do
stałej wydzieliny nosowej
W zestawie 1 wąska nakładka silikonowa do
płynnej wydzieliny nosowej
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4056461641036
Nr art.: 164 103

incl.
protective
cover

Z wyświetlaczem LED

Czas trwania pomiaru ok. 10 sekund

Regulowana moc ssania (maks. 66 kPa)

Łagodne i równomierne podgrzewanie pokar-

Dezynfekuje do 6 butelek i akcesoriów w ciągu

Kontaktowa technika pomiaru

Możliwość dezynfekcji

mu dla niemowląt

7 min

Alarm gorączki: sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C

Ciśnienie akustyczne: <75 dB

Z podnośnikiem umożliwiającym łatwe wyjmo-

3 godz. sterylizacji przy zamkniętej pokrywie

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

wanie słoiczków

Sterylizacja bez środków chemicznych

Wodoszczelna końcówka i wyświetlacz

Nadaje się do wszystkich typowych

Nie zawiera rtęci ani szkła

W zestawie 2 baterie 1,5 V LR6

butelek i słoiczków

Możliwość dezynfekcji

W zestawie 1 szeroka nakładka silikonowa do

Dokładność pomiaru:

stałej wydzieliny nosowej

±0,1°C: 35,5–42,0°C (±0,2°F: 95,9–107,6°F)

W zestawie 1 wąska nakładka silikonowa do

±0,2°C: 32,0–35,4°C; 42,1–42,9°C

płynnej wydzieliny nosowej

Akcesoria można myć w zmywarce

Akcesoria można myć w zmywarce

Z pokrywką

Sygnał optyczny i lampka kontrolna

Szczypce do chwytania, wyjmowana kratka na

(±0,3°F: 89,6–95,7°F; 107,8–109,2°F)

butelki i pojemnik z miarką

1 miejsce w pamięci

Sygnał optyczny i akustyczny

Automatyczne wyłączanie

Nakładki silikonowe do NA 20

babycare

Z wyświetlaczem LED

Nasadki silikonowe
• Składa się z 6 miękkich nakładek silikonowych (3 szerokich, 3 wąskich)

Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
Wyrób medyczny
Mechanizm zwijania przewodu

Z nasadką ochronną

80 W

500 W

W zestawie 1 bateria 1,5 V LR41

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

W zestawie stojak ekspozycyjny

Do urządzenia NA 20
Ze zbiornikiem na wydzielinę nosową i z nakładkami silikonowymi
W zestawie 3 szerokie nakładki silikonowe do

5-letnia gwarancja

stałej wydzieliny nosowej

Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 10 x 20

W zestawie 3 wąskie nakładki silikonowe do

Nr EAN: Monkey: 4211125950040

płynnej wydzieliny nosowej

Nr art.: Monkey: 950.04
3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Nr EAN: Frog: 4211125950057

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr art.: Frog: 950.05

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 8

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 8

Nr EAN: 4211125954024

Nr EAN: 4211125953089

Nr EAN: Dog: 4211125950064

Nr EAN: 4211125601386

Nr EAN: 4056461641043

Nr art.: 954.02

Nr art.: 953.08

Nr art.: Dog: 950.06

Nr art.: 601.38

Nr art.: 164 104
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Inhalator

Inhalator / grzebień do wyczesywania wszy
IH 26 Kids

IH 26 Kids Yearpack

IH 58 Kids

IH 58 Kids Yearpack

HT 15

Inhalator
• Technologia sprężonego powietrza
• Do leczenia górnych i dolnych dróg
oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób
układu oddechowego
• Z zestawem yearpack dla dzieci i niemowląt

Zawartość
1 x Ustnik
1 x Silikonowa maska dla dzieci
1 x Silikonowa maska dla niemowląt
1 x Kolanko
1 x Nebulizator
1 x Przewód powietrzny
10 x Filtr

Inhalator
• Technologia sprężonego powietrza
• Do leczenia górnych i dolnych dróg
oddechowych, przeziębienia i astmy,
chorób układu oddechowego
• Z zestawem yearpack dla dzieci i niemowląt

Zawartość
1 x Ustnik
1 x Silikonowa maska dla dzieci
1 x Silikonowa maska dla niemowląt
1 x Kolanko
1 x Nebulizator
1 x Przewód powietrzny
10 x Filtr

Grzebień do wyczesywania wszy
• Łatwe czesanie, umożliwia skuteczne usuwanie wszy i gnid ze skóry głowy
• Bez użycia środków chemicznych

Dysza

Stosować tylko z urządzeniem IH 26 Kids / IH 26

Dysza
Inhalator

Duża zawartość cząstek respirabilnych

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Nr EAN: 4211125601195

Nr EAN: 4211125602185

Nr art.: 601.19

Nr art.: 602.18

IH 21 / IH 26 Yearpack

Duża zawartość cząstek respirabilnych

IH 58 / IH 60 Yearpack

Zmienia sygnał dźwiękowy po kontakcie z wszą

babycare

Inhalator

Do użytku tylko z urządzeniem IH 58 Kids / IH 58 / IH 60

lub gnidą

Idealne rozwiązanie podczas podróży
Bardzo prosta obsługa

Bardzo prosta obsługa

Cicha praca
Krótki czas inhalacji

Krótki czas inhalacji

Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,45 bara

Ciśnienie robocze: ok. 0,25–0,5 bara

Obszerny zestaw akcesoriów przyjaznych dla dzieci

Obszerny zestaw akcesoriów przyjaznych dla dzieci

Torebka do przechowywania

Torebka do przechowywania

Możliwość dezynfekcji

Możliwość dezynfekcji
Z pędzelkiem do czyszczenia i osłoną ochronną

Wydajność nebulizacji: ok. 0,3 ml/min
Wyrób medyczny
Zasilanie sieciowe
Yearpack IH 26 Kids

Nr art. 601.19

Yearpack IH 26

Nr art. 601.28

Irygator do nosa patrz strona 161 Nr art. 601.37

Zawartość
1 x Ustnik
1 x Końcówka do nosa
1 x Maska dla dorosłych
1 x Maska dla dzieci
1 x Nebulizator
1 x Przewód powietrzny
10 x Filtr

Wydajność nebulizacji: ok. 0,25 ml/min
Wyrób medyczny
Zasilacz z kablem micro-USB
Yearpack IH 58 Kids

Nr art. 602.18

Yearpack IH 58

Nr art. 602.15

Stosować tylko z urządzeniem IH 21 / 26 / 26 Kids

Wyrób medyczny

Odpowiedni dla psów i kotów

W zestawie 1 bateria 1,5 V LR06
Wyrób medyczny

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Wyrób medyczny

Do użytku tylko z urządzeniem IH 58 Kids / IH 58 / IH 60
Maska dla niemowląt patrz strona 161 Nr art. 601.31

Maska dla niemowląt patrz strona 161 Nr art. 601.31
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Zawartość
1 x Ustnik
1 x Końcówka do nosa
1 x Maska dla dorosłych
1 x Maska dla dzieci
1 x Nebulizator
1 x Przewód powietrzny
10 x Filtr

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 2 x 2

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125601188

Nr EAN: 4211125601287

Nr EAN: 4211125602178

Nr EAN: 4211125602154

Nr EAN: 4211125593346

Nr art.: 601.18

Nr art.: 601.28

Nr art.: 602.17

Nr art.: 602.15

Nr art.: 593.34
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Sport i aktywność

Sport i aktywność

Czujniki aktywności na nadgarstku – śledzenie w dzień i w nocy.
Czujniki aktywności AS 87 i AS 99 o modnym wyglądzie z Bluetooth® będą Ci aktywnie
towarzyszyć przez cały dzień, a także analizować Twój sen. Jeszcze lepiej poznaj swoje ciało
i skorzystaj z całodobowego prostego monitorowania swoich wartości pomiarowych na
nadgarstku.

Mój trener
fitnessu na co
dzień.
Aktywność
i zachowanie
podczas snu
zawsze pod
kontrolą.

Monitorowanie ruchów i analizowanie zachowania podczas snu – to całkiem proste z wbudowanym optycznym czujnikiem na nadgarstku. Automatyczne przesyłanie danych na
smartfon poprzez Bluetooth®. Dzięki wymiernym wynikom uprawianie sportu staje się jeszcze przyjemniejsze.

Czujnik aktywności AS 87 Bluetooth®
· Aktywność – liczy się każdy krok
· Rejestrowanie aktywności i snu
· Śledzenie i analiza aktywności podczas snu

Czujnik aktywności AS 99 Pulse Bluetooth®
active

· Automatyczny i ręczny pomiar pulsu na nadgarstku za
pomocą optycznego czujnika
· Śledzenie i analiza aktywności podczas snu
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+ Pomiar pulsu bez
pasa piersiowego
dzięki czujnikowi
optycznemu

+ Kolorowy, podwójny
ekran dotykowy
z funkcją przesuwania
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Czujniki aktywności / Urządzenie do pomiaru częstotliwości akcji serca (pomiar tętna)
AS 87 Bluetooth®

PM 25

AS 99 Pulse Bluetooth®

Czujniki aktywności
Więcej informacji o produkcie AS 99

Niezbędne wyposażenie zapewniające zdrowy styl życia.
Czujnik aktywności, stoper czy urządzenie do pomiaru częstotliwości akcji serca? Najlepiej wszystko! Czujnik aktywności AS 99 rejestruje
aktywność ruchową, zachowania podczas snu i dodatkowo mierzy puls.
Będziesz także otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących, SMS-ach i wiadomościach.

Czujnik aktywności
• Aktywność – liczy się każdy krok
• Monitorowanie i analiza aktywności podczas
snu
• Technologia Bluetooth® do przesyłania
danych na smartfon
• Powiadamianie o połączeniach przychodzących, SMS-ach i wiadomościach

Czujnik aktywności
• Automatyczny i ręczny pomiar pulsu na
nadgarstku za pomocą optycznego czujnika
• Monitorowanie aktywności i aktywności
podczas snu
• Powiadamianie o połączeniach przychodzących, SMS-ach i wiadomościach
• Kolorowy, podwójny ekran dotykowy z funkcją przesuwania
• Technologia Bluetooth® do przesyłania
danych na smartfon

Pulsometr z pasem piersiowym

Otrzymujesz powiadomienia o postach
w mediach społecznościowych, aby być
zawsze na bieżąco

Czujnik optyczny po wewnętrznej stronie
opaski na rękę umożliwia wygodny pomiar
pulsu bez pasa piersiowego
training
My Zone

Zz z

exact
heart rate

date/stop

15
FR

Rejestracja aktywności dziennej i podczas spoczyn-

Rejestracja aktywności dziennej i podczas spoczyn-

Analogowa transmisja sygnału

ku nocnego oraz przesyłanie danych na smartfon

ku nocnego oraz przesyłanie danych na smartfon

Dokładny pomiar częstotliwości bicia serca EKG

Śledzenie aktywności: liczba kroków, pokonana

Śledzenie aktywności: liczba kroków, pokonana

Indywidualna funkcja treningów i alarm

trasa, określanie zużycia kalorii, czas trwania

trasa, określanie zużycia kalorii, czas trwania

Średnia i maks. częstotliwość bicia serca

aktywności i osiągnięcie dziennego zamierzo-

aktywności i osiągnięcie dziennego zamierzo-

Zużycie kalorii (kcal)

nego poziomu aktywności

nego poziomu aktywności

Spalanie tkanki tłuszczowej (g/oz)

Śledzenie snu: pozwala rejestrować aktywność

Śledzenie snu: pozwala rejestrować aktywność

ruchową podczas snu oraz czas trwania snu

ruchową podczas snu oraz czas trwania snu

Wskaźnik daty, czasu i poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik daty, czasu i poziomu naładowania akumulatora

Możliwość zapisu w pamięci 15 dni / 15 nocy

Możliwość zapisu w pamięci 5 dni / 5 nocy

Przypomnienie o ruchu

Przypomnienie o ruchu / stoper

Data, godzina, stoper, budzik
Śledzenie i analiza zachowania
podczas snu

Monitorowanie pulsu w czasie rzeczywistym, aplikacje firm trzecich
Funkcja budzika: alarm wibracyjny

Funkcja budzika: alarm wibracyjny

Zintegrowana funkcja wyszukiwania (AS 87 / smartfon)

Zintegrowana funkcja wyszukiwania (AS99/smartfon)

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Podświetlany wyświetlacz

Wodoszczelność: 3 ATM

Wodoszczelność: IP 67

Torebka do przechowywania

Zawartość opakowania: AS 87 opaska na rękę

Zawartość opakowania: AS 99 opaska na rękę z czujnikiem

Wodoszczelność do głębokości 30 m (nadaje się do pływania2))

z czujnikiem aktywności i kabel do ładowania

aktywności i kabel do ładowania + podstawka do ładowania

Z analogowym pasem piersiowym z elastycznym paskiem mocującym

Zdalny wyzwalacz do aparatu w smartfonie

Zdalny wyzwalacz do aparatu w smartfonie

W zestawie 2 baterie 3 V CR2032

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bez-

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bez-

płatną aplikacją1) „beurer HealthManager Pro”

płatną aplikacją1) „beurer HealthManager Pro”

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Nr EAN: 4211125676568

Nr EAN: 4211125676599

Nr EAN: 4211125673055

Nr art.: 676.56

Nr art.: 676.59

Nr art.: 673.05
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1)

Kompatybilność z systemem iOS od wersji 12.0 i AndroidTM od wersji 8.0 z Bluetooth® 4.0

2)

nie gwarantujemy pomiaru pulsu pod wodą

active

Zz z
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Urządzenie do elektrostymulacji

Technologia EMS –
elektryczna stymulacja mięśni

Wyrzeźbione mięśnie dzięki profesjonalnemu treningowi – stymulacja mięśni
EMS w domu.
Za pomocą urządzenia do stymulacji mięśni EM 95 Bluetooth® – EMS homeSTUDIO
trenujesz tak efektywnie, jak na siłowni. Twój osobisty zestaw ćwiczeń według
profesjonalnego programu! Przy pomocy aplikacji „beurer EMS HomeStudio” możesz
w prosty sposób sprawdzić swoje sukcesy treningowe.

Moje studio EMS
w domu.
Niezbędne dla
profesjonalistów
i sportowców
rekreacyjnych.

Do wyboru 3 poziomy treningu – dla początkujących, zaawansowanych i ekspertów. Pakiet mocy z 50 filmami instruktażowymi z profesjonalną instrukcją, informacjami zwrotnymi dla
instruktorów i szczegółowymi statystykami.

Urządzenie do stymulacji mięśni
EM 95 Bluetooth®
· Do stymulacji mięśni w domu
· Aplikacja z 20 treningami i trenerem
wirtualnym
· Treningi w 2 kategoriach: Fitness & Power
oraz Relax & Wellbeing

active

· Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5"

8 elektrod
żelowych
4 kanały do
niezależnej regulacji

4 mankiety na
ramiona i nogi
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Pady EMS

Pas do stymulacji mięśni brzucha

EM 22

Wkłady żelowe i baterie do EM 22

EM 32

EM 37

EM 39 2 w 1

Muscle Booster
• Pad do elektrycznej stymulacji mięśni brzucha
• Pad do elektrycznej stymulacji mięśni ramion
i nóg

8 x podkładki żelowe i 3 x baterie
• Pasuje do EM 22 Muscle Booster
• Po jednym zestawie podkładek żelowych do
każdego pada EMS oraz jedna bateria

Pas do stymulacji mięśni brzucha
• Uzupełniający trening centralnych mięśni
brzucha
• Regeneracja
• Efektywny i wydajny, łatwy w obsłudze

Pas do stymulacji mięśni brzucha
• Uzupełniający trening centralnych i bocznych mięśni brzucha
• Regeneracja
• Efektywny i wydajny, łatwy w obsłudze

Pas na mięśnie brzucha i pleców
• Uzupełniający trening centralnych mięśni
brzucha i dolnych partii mięśni pleców
• Regeneracja
• Efektywny i wydajny, łatwy w obsłudze

Urządzenie do elektrostymulacji mięśni brzu-

Pasuje do EM 22 Muscle Booster

2 niezużywające się elektrody kontaktowe

4 niezużywające się elektrody kontaktowe

4 niezużywające się elektrody kontaktowe

z przewodzącego materiału węglowego

z przewodzącego materiału węglowego

z przewodzącego materiału węglowego

1 x pad sześciopak i 2 x pad do elektrycznej stymulacji mięśni ramion/nóg

Nie wymaga żelu kontaktowego ani elektrod za-

Nie wymaga żelu kontaktowego ani elektrod za-

Nie wymaga żelu kontaktowego ani elektrod za-

Doskonały początek stosowania EMS

stępczych (elektrody kontaktowe używane z wodą)

stępczych (elektrody kontaktowe używane z wodą)

stępczych (elektrody kontaktowe używane z wodą)

Elastyczny i miękki materiał silikonowy

2 elektrody samoprzylepne do indywidualnej

2 elektrody samoprzylepne do indywidualnej

4 elektrody samoprzylepne do indywidualnej

stymulacji mięśni

stymulacji mięśni

stymulacji mięśni

Przytulny, o ergonomicznym kształcie

Przytulny, o ergonomicznym kształcie

Przytulny, o ergonomicznym kształcie

Rozmiar talii ok. 70–140 cm

Rozmiar talii ok. 70–140 cm

Rozmiar talii ok. 75–130 cm

W zestawie pasek przedłużający

Elastycznie regulowany

5 programów treningowych (22–31 min)

5 programów treningowych (22–31 min)

5 programów treningowych (22–31 min)

Zdejmowany panel sterowania z wyświetlaczem LCD

Zdejmowany panel sterowania z wyświetlaczem LCD

Zdejmowany panel sterowania z wyświetlaczem LCD

Regulowana intensywność

Regulowana intensywność

Regulowana intensywność

Minutnik

Minutnik

Minutnik

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa

Dostępne opcjonalnie 2 elektrody samoprzylepne razem

Dostępne opcjonalnie 2 elektrody samoprzylepne razem

Dostępne opcjonalnie 2 elektrody samoprzylepne razem

z kablem do indywidualnej stymulacji, nr art.: 647.05

z kablem do indywidualnej stymulacji, nr art.: 647.05

z kablem do indywidualnej stymulacji, nr art.: 647.05

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

cha oraz mięśni ramion i nóg

Automatyczne wyłączanie

Regulowana intensywność (15 poziomów)
W zestawie samoprzylepne podkładki żelowe do każdego pada EMS

W zestawie 3 baterie 3 V CR2032

Po jednym zestawie samoprzylepnych podkładek żelowych do każdego pada EMS

W zestawie 3 baterie 3 V CR2032

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 4

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3

Nr EAN: 4211125646646

Nr EAN: 4211125646622

Nr EAN: 4211125647025

Nr EAN: 4211125647032

Nr EAN: 4211125647049

Nr art.: 646.64

Nr art.: 646.62

Nr art.: 647.02

Nr art.: 647.03

Nr art.: 647.04

3-letnia gwarancja
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active

(2 x brzuch / 2 x plecy)

Trzyczęściowy zestaw padów do elektrycznej stymulacji

Urządzenie do elektrostymulacji
EM 95 Bluetooth®

Urządzenie do elektrostymulacji
Mankiety XS EM 95

Mankiety M EM 95

Elektrody 45 x 45 mm

Więcej informacji o produkcie EM 95

Trening EMS w domu.

Urządzenie do stymulacji mięśni
• Wysokiej klasy urządzenie EMS do stymulacji
mięśni do użytku domowego
• Aplikacja z 20 treningami i trenerem wirtualnym
• Treningi w 2 kategoriach: Fitness & Power
oraz Relax & Wellbeing
• Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5"
• 4 niezależnie regulowane kanały
• 4 mankiety (2 x ramię i 2 x noga)

Mankiety XS
• Wymiary ok. 22–35 cm
• Do modelu EM 95 Bluetooth®

Mankiety M
• Wymiary ok. 36–54 cm
• Do modelu EM 95 Bluetooth®

2 mankiety: rozmiar XS

2 mankiety: rozmiar M

Wymiary ok. 22–35 cm

Wymiary ok. 36–54 cm

Elektrody małe
• Do urządzeń EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49,
EM 80, EM 95

Otwórz swoje własne EMS Home Studio.
Wysokiej klasy urządzenie EMS EM 95
sprawi, że profesjonalny trening w zaciszu
Twojego domu stanie się rzeczywistością.
Masz do wyboru 20 treningów w dwóch
obszarach Fitness & Power oraz Relax &
Wellbeing.
Za pomocą technologii Bluetooth® możesz
połączyć się z aplikacją „beurer EMS
HomeStudio” na swoim smartfonie. Oddaj się
w ręce wirtualnego trenera. Śledź swoją
sprawność fizyczną i zapisuj swoje postępy.
I udostępniaj aplikację innym!

Rozmiar: 45 x 45 mm
8 sztuk
Samoprzylepne elektrody z żelem

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 30 x 5

Nr EAN: 4211125662035

Nr EAN: 4211125662073

Nr EAN: 4211125661021

Nr art.: 662.03

Nr art.: 662.07

Nr art.: 661.02

Mankiety S EM 95

Mankiety L EM 95

Mankiety S
• Wymiary ok. 28–45 cm
• Do modelu EM 95 Bluetooth®

Mankiety L
• Wymiary ok. 50–75 cm
• Do modelu EM 95 Bluetooth®

Możliwość bezpłatnego pobrania aplikacji „beurer Ho-

2 mankiety: rozmiar S

2 mankiety: rozmiar L

meStudio”. Kompatybilność z systemem iOS od wersji

Wymiary ok. 28–45 cm

Wymiary ok. 50–75 cm

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 6 x 2

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125662011

Nr EAN: 4211125662042

Nr EAN: 4211125662080

Nr art.: 662.01

Nr art.: 662.04

Nr art.: 662.08

W zestawie 8 samoprzylepnych elektrod żelowych (45 x 45 mm)
2 mankiety w rozmiarze S (28–45 cm)
2 mankiety w rozmiarze M (36–54 cm)
4 niezależnie regulowane kanały
20 treningów: Fitness & Power oraz Relax &
Wellbeing
3 poziomy trudności (początkujący, zaawansowany i profesjonalny)
Praktyczny zaczep do spodni/paska
Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5"
Akumulator litowo-jonowy: 1170 mAh

active

40 programów

Kabel do ładowania USB z adapterem
Aplikacja z treningami i trenerem wirtualnym
Z filmami przedstawiającymi wszystkie ćwiczenia

12.0 i Android™ od wersji 8.0, z Bluetooth® od wersji 4.0
Torebka do przechowywania
3-letnia gwarancja
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Wellbeing

Wellbeing

Miękkie i ciepłe produkty rozgrzewające
Str. 12
Str. 12
Str. 12
Str. 13
Str. 13
Str. 13
Str. 14
Str. 14
Str. 14
Str. 15
Str. 15

HK 37 To Go
HK 72 Akku
HK 25
HK 35
HK Comfort
HK 42 Super-Cosy
HK 44 Cosy
HK 45 Cosy
HK 48 Cosy
HK 49 Cosy
HK 53 Cosy

Str. 16
Str. 16
Str. 16
Str. 17
Str. 17
Str. 17
Str. 18
Str. 18
Str. 18
Str. 19
Str. 19

HK 54 Cosy
HK 58 Cosy
HK 115 Cosy
HK 123 XXL Cosy Grey
HK 123 XXL Nordic Taupe

NOWOŚĆ
HK 125 XXL Cosy Grey
HK 55 Easyfix
HK 63 Rheumatherm®
HK 70
TS 15
TS 19 Kompakt

Odprężenie i masaż
Str. 20
Str. 20
Str. 20
Str. 21
Str. 21
Str. 21
Str. 22
Str. 22
Str. 22
Str. 23
Str. 23

TS 23
TS 26 XXL
UB 30 Kompakt
UB 33
UB 53 Teddy Single
UB 56 Teddy Double
UB 60
UB 64
UB 68 XXL
UB 86 Teddy Double
UB 90

Str. 24
Str. 24
Str. 25
Str. 25
Str. 25
Str. 26
Str. 26
Str. 26
Str. 27
Str. 27
Str. 27

Masa ciała i pomiary diagnostyczne
Str. 32
Str. 32
Str. 32
Str. 33
Str. 33
Str. 34
Str. 34
Str. 35
Str. 36
Str. 36

BF 600 Pure Bluetooth®
Black /White
BF 405 SignatureLine
NOWOŚĆ
Bluetooth®
BF 720 Bluetooth®
BF 915 SignatureLine
NOWOŚĆ
Bluetooth®
BF 950 Bluetooth®
Black /White
BF 980 WIFI / Bluetooth®

NOWOŚĆ
BF 105 Body Complete
Bluetooth®
BF 1000 Super Precision
Bluetooth®
BF 180
BG 13

Str. 36
Str. 37
Str. 37
Str. 38
Str. 38
Str. 38
Str. 39
Str. 39
Str. 39
Str. 40
Str. 40
Str. 40
Str. 41
Str. 41

UB 100 Cosy
UB 190 CosyNight
FW 20 Cosy
FWM 45
FWM 50
HD 75 Cosy Taupe
HD 75 Cosy White
HD 75 Nordic Taupe
NOWOŚĆ

HD 150 XXL Cosy Taupe

NOWOŚĆ
HD 150 XXL Nordic Taupe

NOWOŚĆ
CC 50 Cosy

Str. 92
Str. 93
Str. 94
Str. 94
Str. 94
Str. 95
Str. 95
Str. 95
Str. 96
Str. 96
Str. 97
Str. 97

PhysioLine

stress releaZer Bluetooth
MG 280
MG 16 zielony/czerwony
MG 21
MG 40
MG 55
MG 70
MG 80
MG 100
MG 510 To Go
MG 135
MG 145
®

®

Str. 97
Str. 98
Str. 98
Str. 98
Str. 99
Str. 99
Str. 100
Str. 100
Str. 101
Str. 101
Str. 101

MG 147
MG 149
MG 148
MG 150
MG 151
MG 153
MG 206
MG 260 HD 2 w 1
MG 295 – HD 3D
MG 315
MG 320 HD 3 w 1

Str. 50
Str. 51

KS 19 Breakfast
KS 19 Berry / Fresh /
Lemon
KS 19 Sequence / Black
KS 19 Slate

Str. 51
Str. 51
Str. 52
Str. 52
Str. 52

MC 3800 HCT – modern
MC 5000 HCT – deluxe
FM 39
FM 60
FM 90
FB 12
FB 20
FB 21
FB 30
FB 35
FB 50

Str. 110
Str. 110
Str. 111
Str. 111
Str. 112
Str. 112
Str. 113
Str. 114
Str. 115
Str. 115

MG 185
NOWOŚĆ
MG 99
NOWOŚĆ
FM 200 Achillomed®
FM 250 Vital Legs
PC 100
FM 150
FM 150 Pro
MG 10
MG 35 Deep Roll
MG 850 fascia releaZer®
i deep releaZer®

Medical

Wagi bagażowe
BF 195
BF 220
BF 400 SignatureLine
Black /White
BG 21
BF 410 SignatureLine
Black /White
BG 40
BG 51 XXL
GS 10
GS 10 black
GS 203 Wood
GS 203 Slate
GS 215 Relax
GS 215 Rome
NOWOŚĆ
GS 215 San Francisco

NOWOŚĆ

Str. 42
Str. 42
Str. 42
Str. 43
Str. 43

Str. 47
Str. 47
Str. 47

Str. 44
Str. 44
Str. 45
Str. 45
Str. 45
Str. 46
Str. 46

GS 225
GS 235
GS 300 Black
GS 340 XXL
GS 400 SignatureLine
Black /White
GS 405 SignatureLine
GS 410 SignatureLine
czarny / biały
PS 240 Soft grip
GS 39
MS 01
GS 14
PS 160
PS 25
MS 40
NOWOŚĆ

KS 22
KS 28
KS 25
KS 26
KS 34 XL Black

Str. 53
Str. 53
Str. 53
Str. 54
Str. 54

KS 34 XL Stainless Steel
KS 51
KS 54
KS 36
KS 52

Str. 54
Str. 55
Str. 55

KS 59 XXL
DS 61
DM 20

Str. 69

LW 230 Pady z jonami
srebra
LB 12
LB 37 white/toffee
LB 37 Filtr zabezpieczający
przed kamieniem
LB 44/LB 45/LB 88 Filtr zabezpieczający przed kamieniem
LB 45
LB 55
LB 88 dual white/black
LV 50 Fresh Breeze
LV 50 Filtr wymienny

Str. 73

LV 50 / LB 12 Butelka
uzupełniająca
LV 200
HM 16
HM 22
LA 20
LA 30
LA 40
Olejki aromatyczne Vitality,
Relax, Harmony, Sleep Well

Str. 43
Str. 44

LS 06
LS 10
LS 20 eco

Ciśnienie krwi i EKG
Str. 124
Str. 124
Str. 124
Str. 125
Str. 125
Str. 125
Str. 126

BM 26
BM 28
BM 35
BM 40
BM 44
BM 45
BM 49

Str. 126
Str. 126
Str. 127
Str. 127
Str. 128
Str. 128
Str. 128

BM 51 easyClip
BM 54
BM 55
BM 57
BM 58
BM 81 easyLock NOWOŚĆ
BM 85

Str. 137
Str. 138
Str. 138
Str. 138
Str. 139
Str. 139

FT 58 Kapturki ochronne
FT 65
FT 85
FT 90
FT 95 Bluetooth®
FT 100

Str. 161
Str. 161
Str. 161
Str. 161
Str. 161
Str. 162
Str. 162
Str. 162
Str. 162

IH 18 Yearpack
IH 21 / IH 26 Yearpack
Maska dla niemowląt
IH 26 Kids Yerarpack
IH 21 / IH 26 Irygator do nosa
IH 40 Yearpack
IH 55 Yearpack
IH 58 / IH 60 Yearpack
IH 58 Kids Yerarpack

Str. 172
Str. 172
Str. 173
Str. 173
Str. 173

HA 80 Single
HA 80 Pair
HA 85 Pair
Kapsułki do osuszania
Filtr do woskowiny

Temperatura ciała
Str. 136 FT 09/1 biały / niebieski
FT 09/1 Wyświetlacz
Str. 136 BY 11 Monkey / Frog / Dog
Str. 136 FT 13
Str. 137 FT 15/1
Str. 137 FT 58

Wagi kuchenne i dieta
Str. 50
Str. 50

Str. 102
Str. 102
Str. 103
Str. 103
Str. 103
Str. 104
Str. 104
Str. 104
Str. 105
Str. 105
Str. 105

Str. 129
Str. 129
Str. 129
Str. 130
Str. 130
Str. 130
Str. 131

BM 93 Cardio
BM 96 Cardio
ME 90
BC 21
BC 27
BC 28
BC 30

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Str. 131
Str. 131
Str. 132
Str. 132
Str. 132
Str. 133

BC 32
BC 44
BC 51
BC 54
BC 58
BC 87

Cukier we krwi

Pulsoksymetr

Str. 142 GL 44 lean mg/dL
Str. 142 GL 48 mg/dL
NOWOŚĆ
Str. 142 GL 49 Bluetooth® mg/dL

NOWOŚĆ
Str. 143 GL 50 evo mg/dL
Str. 143 GL 50 evo Bluetooth®
Str. 143 GL 50 evo NFC
Str. 143 GL 60 Bluetooth® mg/dL

NOWOŚĆ
Str. 144 Paski testowe
Str. 144 Nakłuwacz
Str. 145 Płyny kontrolne
Str. 146 Lancety / Bezpieczne
lancety

Str. 152
Str. 152
Str. 152
Str. 153

NOWOŚĆ

PO 35
PO 45
PO 60 Bluetooth®
PO 80

Poprawa jakości powietrza i aromaterapia

Str. 62
Str. 63
Str. 63
Str. 64
Str. 64
Str. 64
Str. 65

maremed® MK 500
maremed® MK 500
Specjalna sól morska i filtry
maremed® Specjalna sól morska
maremed® Zestaw filtrów
maremed® Lampa UVC
LR 210
LR 210 Filtr wymienny
LR 220
LR 220 Filtr wymienny

Str. 66
Str. 66
Str. 66
Str. 67
Str. 68
Str. 68
Str. 68
Str. 69
Str. 69

LR 310
LR 310 Filtr wymienny
LR 330 2 w 1 Dual
LR 330 Filtr wymienny
LR 400 WIFI
NOWOŚĆ
LR 400 Filtr wymienny

NOWOŚĆ
LR 500 WIFI
LR 500 Filtr wymienny
LW 230 2 w1
biały / czarny

Str. 70
Str. 70
Str. 70
Str. 70
Str. 71
Str. 72
Str. 72
S. 72
Str. 73

Str. 73
Str. 74
Str. 74
Str. 74
Str. 75
Str. 75
Str. 75

Lampy o świetle dziennym

Budzik świetlny

Lampy na podczerwień

Str. 78
Str. 78
Str. 78
Str. 79

Str. 84
Str. 84
Str. 84
Str. 85
Str. 85
Str. 86
Str. 86
Str. 86

Str. 87
Str. 87

Str. 88
Str. 88
Str. 88
Str. 89
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TL 20
TL 30
TL 41 Touch
TL 45 Perfect Day
TL 50
TL 70
TL 90
TL 100

WL 50
WL 75

Str. 158
Str. 158
Str. 158
Str. 159
Str. 159
Str. 159
Str. 160
Str. 160
Str. 160

IH 18
IH 21
IH 26
IH 26 Kids
IH 40
IH 55
IH 58
IH 58 Kids
IH 60

Aparaty słuchowe

Sen i odpoczynek
LB 37 white/toffee
WL 75
UB 190 CosyNight
SL 10 DreamLight

Inhalator

IL 11
IL 21
IL 35
IL 50

Str. 170
Str. 171
Str. 171
Str. 171
Str. 172

HA 20
HA 50
HA 55 Pair
HA 60 Pair
HA 70 Pair

Termometr owulacyjny

Str. 162 SI 40
Str. 163 SI 40 Maska uniwersalna

Str. 167 OT 20
Str. 167 OT 3O Bluetooth®
Str. 167 OT 80

TENS/EMS

NOWOŚĆ

Urządzenie uśmierzające
ból po ukłuciu insektów
Str. 183 BR 60

Inhalator parowy

Str. 178
Str. 178
Str. 179
Str. 179
Str. 179
Str. 179

EM 29 2 w 1
EM 49
EM 50
EM 50 gel pads
EM 59 Heat
EM 59 Heat gel pads

Str. 180
Str. 180
Str. 181
Str. 181
Str. 181

EM 70 Wireless
EM 70 Elektrody Wireless
EM 80 3 w 1
Elektrody 45 x 45 mm
Elektrody 50 x 100 mm

Ochrona ust i nosa
Str. 186 MM 15 niebieski, szary,
różowy
NOWOŚĆ
Str. 187 MM 50
NOWOŚĆ

Przegląd

Str. 62
Str. 62
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beauty
Depilacja

Manicure i pedicure

Str. 192
Str. 192
Str. 192
Str. 193
Str. 193
Str. 194
Str. 194

Str. 198
Str. 198
Str. 198
Str. 199

Str. 194
Str. 194
Str. 195
Str. 195
Str. 195
Str. 195

IPL Pure Skin Pro 5500
IPL Velvet Skin Pro 8500
IPL 10000 + SalonPro System
IPL Pure Skin Pro 5800
IPL Velvet Skin Pro 8800
HL 40
HL 40 Wkład i paski
z włókniny
HL 16
NOWOŚĆ
HL 36
NOWOŚĆ
HL 36 Nasadka do golenia
i peelingu
NOWOŚĆ
HL 76
NOWOŚĆ
HL 76 Nasadka do golenia

NOWOŚĆ
HL 76 Nasadka do epilacji

NOWOŚĆ

Str. 199
Str. 199
Str. 199
Str. 200
Str. 200
Str. 200
Str. 200

BodyCare

MP 41
MP 42
MP 44
NOWOŚĆ
MP 41 Końcówki do
manicure/pedicure
MP 42 / MP 44 Końcówki
do manicure/pedicure
MP 52
NOWOŚĆ
MP 52 Końcówki do manicure/pedicure
NOWOŚĆ
MP 62
MP 64
MP 62 Końcówki do
manicure/pedicure
MP 64 MP 84 Końcówki do
manicure/pedicure

Str. 201 MP 84
NOWOŚĆ
Str. 202 MP 100
Str. 202 MP 100 Końcówki do
manicure/pedicure
Str. 203 MP 48
Str. 203 MP 70
Str. 203 MP 70 Wosk parafinowy
i folie
Str. 204 MP 28
Str. 204 MP 55
Str. 204 MP 28 / MP 55 Rolki do
szlifowania
Str. 204 MP 55 Pilniki do usuwania
zrogowaciałego naskórka
Str. 205 MP 59
NOWOŚĆ

Str. 208
Str. 208
Str. 208
Str. 209
Str. 209

CM 50
cellulite releaZer®
cellulite releaZer® compact
FC 25
FC 55 Pureo Complete
Cleansing
Str. 209 FC 25 / FC 55 Nasadki
szczoteczkowe

Str. 205 MP 59 Rolki do szlifowania

NOWOŚĆ

FaceCare
Str. 212
Str. 212
Str. 212
Str. 213
Str. 213

FC 45
FC 45 Zapasowa szczotka
FC 90 Pureo Ionic Skin Care
FC 95 Pureo Deep Cleansing
FC 95 Zapasowe szczotki

Str. 214 FC 96 Pureo Intense
Cleansing
Str. 215 FC 96 Zapasowa szczotka
Str. 215 FS 60
NOWOŚĆ
Str. 215 FC 72 Pureo Ionic Hydration

Str. 216
Str. 216
Str. 216
Str. 218
Str. 218

FC 41
FC 76
FC 100 Pureo Derma Peel
BS 45
BS 49

Str. 227
Str. 228
Str. 228
Str. 228
Str. 229
S. 229
Str. 229
Str. 230

Str. 230
Str. 230
Str. 231
Str. 232
Str. 232
Str. 233

HT 50
HT 53
HT 22
HT 60
HT 80
HT 65

HairCare
Str. 224
Str. 224
Str. 224
Str. 225
Str. 225
Str. 226
Str. 226
Str. 226

HC 25
HC 30
HC 35
HC 35 Ocean
HC 45 Ocean
HC 50
HC 55
HC 60

Str. 218
Str. 219
Str. 219
Str. 219

BS 55
BS 59
BS 69
BS 89

BarbersCorner

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

HC 80
HS 20
HS 40
HS 50 Ocean
HS 80
HS 100
HS 60
HT 10

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Str. 236
Str. 236
Str. 236
Str. 237
Str. 237
Str. 237

HR 2000
HR 4000
HR 5000
HR 6000
HR 7000
HR 8000

babycare
Elektroniczne nianie

Wagi niemowlęce

Odżywianie

Termometry

Str. 240
Str. 240
Str. 241
Str. 241

Str. 241 BY 80
Str. 242 BY 90 Bluetooth®

Str. 242
Str. 243
Str. 243
Str. 243

Str. 244 BY 11 Monkey / Frog / Dog

BY 33
BY 84
BY 110
BY 110 Dodatkowa kamera

BY 15
BY 40
BY 70 Dual
BY 40 / BY 60 / BY 70
Buteleczka i nasadka
pompująca
Str. 244 BY 52
Str. 244 BY 76

Grzebień do wyczesywania
wszy

Aspirator do nosa

Inhalator

Str. 245 NA 20
Str. 245 NA 20 Głowica
Str. 245 NA 20 Silikonowe nasadki

Str. 246 IH 26 Kids
Str. 246 IH 26 Kids Yearpack
Str. 246 IH 21 / IH 26 Yearpack

Str. 247 IH 58 Kids
Str. 247 IH 58 Kids Yearpack
Str. 247 IH 58 / IH 60 Yearpack

Urządzenie do pomiaru
częstotliwości akcji serca
(pomiar tętna)

Pady EMS

Pas do stymulacji mięśni
brzucha

Str. 254 EM 22
Str. 254 EM 22 Podkładki żelowe
w zestawie baterie

Str. 255 EM 32
Str. 255 EM 37
Str. 255 EM 39 2 w 1

active
Czujniki aktywności
Str. 250 AS 87 Bluetooth®
Str. 250 AS 99 Pulse Bluetooth®

Str. 250 PM 25

Str. 247 HT 15 Grzebień do wyczesywania wszy

Str. 256 EM 95 Bluetooth®
Str. 256 EM 95 Mankiety XS
Str. 256 EM 95 Mankiety S
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Str. 257 EM 95 Mankiety M
Str. 257 EM 95 Mankiety L
Str. 257 Elektrody 45 x 45 mm

Przegląd

Urządzenie do elektrostymulacji
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks
of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.
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