AC
PI

I
A
IK
ON
TR
EK
EL
TA
TÓ
AK
OZ
ÓR

I

EK

ÉP

NA
GY
G

KE

RE

SK

ED

EL

EM

I

HÁ

ZT
AR

TÁ

SI

KI

S-

ÉS

XIV/11. 2018
NOVEMBER
495 HUF/1,90 EUR

IT

SZ

SELL
VÁLTOZÓ
KÖRNYEZETBEN
MEDIAMARKT
ELŐRETEKINTÉS

GYÁRTÓK AZ
ÉLELMISZERPAZARLÁS ELLEN
INDUL AZ APPLIA MAGYARORSZÁG
EGYESÜLÉS „HŰTSÜNK OKOSABBAN!”
PROGRAMJA

ÚJ KÖNTÖSBEN
JÖVŐRE 10 ÉVES A KONYHAKIÁLLÍTÁS

BEÉPÍTHETŐ FORMABONTÁS
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTHETŐ MODELLEK
NYOMÁBAN

SÁNTA BALÁZS

A DE’LONGHI
BRAND MANAGERE

A SPECIALISTA
„BÍZOM BENNE, HOGY MINDHÁROM
ÚJ KÉSZÜLÉKÜNK MEGFELELŐ VÁLASZ LESZ
A PIAC IGÉNYEIRE.”

CSAK PROFIKNAK!

18011

EGEREK ÉS GAMEREK

120

MODELL
GAMING MONITOROK

tisztábban
és szárazabban

BEÉPÍTHETŐ
MOSOGATÓGÉPEK

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK
ROBOTGÉPEK

még gyorsabban

GAMING ESZKÖZÖK

*

JVCLT55VU83L

JVCLT49VU83L

JVCLT43VU83L

140 cm

124 cm

109 cm

ULTRA SLIM Design
Felbontás Ultra HD/4K 3840 x 2160 pxl
Beépített WiFi
DVB-T2 /C /S2 HEVC H.265, Skylink FastScan
Internet böngésző
Internetes alkalmazások
Bluetooth
Speaker box
HbbTV, ScreenShare, AVS
Dolby Digital Plus, DTS TruSurround, DTS HD
Energiaosztály A+

* A 42 hónapos meghosszabbított garanciához regisztrálja a készüléket a www.jvc-tv.hu oldalon.

Kedves Olvasó!
A novemberi lapszámunkban tradicionálisan mindig a beépíthető készülékekkel foglalkozunk, így természetesen aktuálisan is ez a termékkör került
terítékre. Ezúttal a beépíthető sütők és mosogatógépek kerültek fókuszba,
de ahogyan máskor is, most is igyekeztünk színesíteni a szegmenssel kapcsolatos témákat. Termékek vonatkozásában ez azt jelenti, hogy egy kicsit
körbejártuk a built in kínálat azon részét, amely nem tartozik a hangsúlyos
termékkörök közé és a hagyományostól eltérő kivitelben készülő modellek
között néztünk szét. Elsősorban a beépíthető hűtő- illetve fagyasztófiókok és
az integrálható mosogatógép fiókok előnyeiben mélyedtünk el. A beépíthető készülékekhez szorosan kapcsolódik a Konyhakiállítás is, mint ezen modellek bemutatásának kiemelt hazai platformja. A rendezvény jövőre jubilál,
így szinte magától értetődő, hogy a szervezőket megkérdeztük terveikről
és a 10. évforduló kapcsán várható változásokról. Változásokról, várakozásokról, trendekről és tendenciákról faggattuk a MediaMarktot is. Három új
kávéfőző modellje kapcsán tulajdonképpen a De’Longhi esetében is a változás volt a fő téma, különösen, hogy a márka egyik új készüléke egy olyan
szegmenshez tartozik, amiben jelenleg még igen szűk a kínálat. Természetesen a novemberi lapszámból sem hiányozhatnak a háztartási kisgépek, amit
ezúttal a konyhai robotgépek testesítenek meg a magazinban. A háztartási
készülékeknél maradva pedig beszámolunk az APPLiA Magyarország Egyesülés induló új programjáról is, a „Hűtsünk okosabban!” kezdeményezésről,
amely az élelmiszerpazarlás visszaszorítást tűzi zászlajára. A szórakoztató
elektronikai vonalat pedig a gaming eszközök képviselik aktuális lapszámunkban. Összeállításunkban kifejezetten játékra tervezett egerek, billentyűzetek és monitorok is helyet kaptak. Reméljük, hogy a témákat sikerült úgy
összeállítanunk, hogy nem csak érdekesek legyenek, de olyan információkat
is találhassanak majd bennük, amelyekből a közelgő karácsonyi szezon kapcsán is előnyt kovácsolhatnak. Ezzel a gondolattal kívánok kellemes és hasznos időtöltést a SELL novemberi számának olvasásához!
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Samsung
és a klasszikusok

PIAC

A világ leghíresebb szobrai közül
alkotott újra két neves művet a
Samsung kreatív csapata az Egyesült
Királyságban egy, a cég háztartási gépeivel kapcsolatos kampánya keretében. A cél, hogy felhívják a figyelmet
a Samsung otthoni készülékeinek
dizájnjára, tartósságára, ezen belül is
a QuickDrive technológiájú mosógépekre. Michelangelo Dávidja és Rodin
Gondolkodója került új értelmezésbe
a kreatív csapattól. Az előbbi ezúttal
alsónadrágban látható, mögötte a heti
mosásadaggal, az utóbbi pedig láthatólag nagyon gondolkodik a gyártó
mosógépén.

TERMÉKÚJDONSÁG

KAMPÁNY

HÍREK

Porszívó másként
A jászberényi gyárában készülő Pure
F9 porszívócsaláddal az Electrolux új
kategóriát alkotott, amely a modern
életvitelhez igazodik: innovatív, megkönnyíti a takarítást, kis helyen elfér
– már ha el akarjuk tenni a porszívót,
mivel a dizájn ezt a legkevésbé sem
indokolja. Legyen mobil, légsúlyú (6,5
kg), erős, okos, sokoldalú, vonzó formavilágú, álljon a saját lábán, a környezetével és használójával harmóniában,
a lakás minden négyzetcentijén találja
fel magát – néhány kritérium, amelyet
az Electrolux kiemelten fontosnak
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tartott, amikor megalkotta a Pure
F9 álló porszívót. A Jászberényben
gyártott Pure F9 termékcsalád tagjai a
vezeték nélküli porszívók szabadságélményét nyújtják a vezetékes készülékek
teljesítményével és erejével: egy 80
négyzetméteres lakást is feltakarítanak
egyetlen feltöltéssel. A csúsztatható fő
egységnek és az állítható teleszkópcsőnek köszönhetően a felhasználó magához igazíthatja az eszközt, amellyel így
minden felület és porszívó által eddig
nem járt terület (polcok, lámpák, könyvek, karnisok, plafonsarok) kényelmesen takarítható.

Porszívó után autó
Az elsősorban porszívóiról ismert Dyson a hírek szerint a háztartási gépek
után egy egészen más szegmensben is
kipróbálja magát, mégpedig az autógyártásban. Állítólag az igazgatótanács
elfogadta egy szingapúri autógyártó
üzem létrehozását, amit idén decemberben kezdenek el építeni, és 2020ban kezdődik meg benne a gyártás. A
márka már 2016-ban jelezte, hogy be
kíván lépni az autópiacra, most 2021re tervezik az első elektromos Dyson
autó elkészítését.

PIAC

INNOVÁCIÓ

HÍREK

Bővülés
A Világgazdaság számolt be róla,
hogy idén húsz százalékot is nőhet az
e-kereskedelem, amivel megközelítheti
a 440 milliárd forintot. A Központi
Statisztikai Hivatal az első félévben
23,6 százalékos bővülést mért, ebben
nagy szerepet játszott a nyári labdarúgó-világbajnokság, amelynek hatására

A környezetvédelem a fűtési és hűtési
megoldások terén is egyre nagyobb
hangsúlyt kap. Az LG a legújabb
monoblokk HVAC megoldása, a
THERMA V R32 a klimatizálás
mellett rendkívül energiahatékonyan
és környezetbarát módon látja el egy
hagyományos fűtési rendszer összes
feladatát. A berendezés a verhetetlen
energiahatékonyság mellett kényelmet, könnyű kezelhetőséget és fejlett
technológiák egész sorát kínálja. A
THERMA V egy olyan levegő-víz
hőszivattyúrendszer, amely kényelmes és hatékony megoldásokat kínál
a fűtésre, légkondicionálásra és a
használati meleg víz előállítására,
miközben az egyre szigorúbb európai
környezetvédelmi elvárásoknak is
megfelel. Teljes mértékben helyettesít
egy hagyományos, kazánon alapuló
fűtési rendszert, és közvetlenül a használati melegvíz-tárolóhoz kapcsolható.
A hőszivattyús berendezés a kültéri
levegő hőtartalmát is hasznosítva a
környezetből nyeri energiáját, ezért
jóval alacsonyabb az energiafelhasználása, mint az átlagos, pusztán fosszilis
vagy elektromos energiát használó
fűtőberendezéseknek.

TÁMOGATÁS

Hűtés-fűtés az LG-től

70-80 százalékkal nőttek a televízióeladások. Az online értékesítés már
a teljes hazai kiskereskedelmi volumen
6 százalékának felel meg, ami régiós
összevetésben is versenyképes mutató.
Magyar trend, hogy koncentrálódik
a piac, a forgalom mind nagyobb százaléka realizálódik a tíz legnagyobb
webáruháznál.

Pályázat a károsanyag-kibocsátás csökkentésére
A károsanyag-kibocsátás mérséklésére és a rezsicsökkentésre ad lehetőséget a
kormány a háztartásinagygép-cserére, valamint az elektromos autók vásárlásának
támogatására indított pályázatokkal – közölte Weingartner Balázs, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium (ITM) fenntarthatóságért felelős államtitkára az
M1 televízióban. A nagy érdeklődésre való tekintettel a tavalyi pályázati kereteket
megemelve a háztartási nagygépek cseréjére kétmilliárd, elektromos autók vásárlására hárommilliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. Elmondta: hűtőszekrényre,
fagyasztóra és mosógépre a korábbi pályázati feltételeknek megfelelően csak magánszemélyeknek nyújthatnak be támogatási kérelmet. Az elnyert támogatás a gép
energiahatékonysági besorolásától függően vételárának maximum felét fedezi.
A besorolás szerinti A+ kategóriában háztartásonként 25 ezer forintra, az A++-ban
40 ezer forintra, az A+++ kategóriában pedig 45 ezer forint támogatásra lehet pályázni.
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Többet fotózunk,
mint telefonálunk
Az LG saját felmérésben vizsgálta az
amerikai és koreai okostelefon-használók szokásait: a gyártót az érdekelte, milyen témákat osztanak meg, mi zavarja
őket és mik az elvárásaik egy okostelefonos kamerával szemben. A kutatás
során kiderült, hogy a válaszadók 87
százaléka egy héten legalább egyszer
készít valamilyen fényképet az okostelefonjával, ezzel szemben csupán 82 százalékuk használja ugyanilyen gyakran a
hanghívás funkciót. A kamerahasználat
aránya ezzel magasabb, mint a telefonálásé vagy a közösségimédia-használaté
(80%). Míg Amerikában a gyerekfotók
és a szelfik a legnépszerűbbek, Koreában az utazási és ételfotók uralják a
közösségi médiát.

érdekeltségei voltak a filmgyártásban is.
Megannyi társadalomjobbító projektet
indított útjára a környezetvédelem és
az agykutatás terén, dollármilliókkal
segédkezett az ebola elleni küzdelemben, támogatta a művészeteket és az
oktatást.

fejlődésre, az összekapcsolhatóságra és
nyíltságra, azaz az AI három alappillérére építve. A felső vezető beszédében
arra is kitér, hogy az innovatív mesterségesintelligencia-technológiák hogyan
gazdagítják majd a felhasználói élményt
az otthonokban, az irodákban vagy az
utakon. Dr. Park – felidézve, hogy a
mesterséges intelligencia életünk minden területére hatással lesz – előadásában azt is megemlíti majd, hogy az LG
hogyan szán úttörő szerepet magának
e technológiák fejlesztésben, ahogyan
egyszerű termékgyártóból életmód-innovátorrá alakul át.

Meghalt Paul Allen

Hatvanöt éves korában elhunyt Paul
Allen, a Microsoft társalapítója. Paul
Gardner Allen 1953. január 21-én
született Seattle-ben, és már a középiskolában összebarátkozott a későbbi
társalapító Bill Gatesszel. A Microsoftot 1975-ben alapították, Paul 22,
Bill mindössze 19 éves volt akkor. Az
„ötletember” legutóbbi nagyszabású
vállalkozását a Stratolaunch System
nevű vállalat jelentette. A céggel sikeresen megépítette a világ legnagyobb
repülőgépét, amelyet egy levegőbéli
rakétakilövő állomásként álmodott meg
a feltaláló. Allen technológiai ötletei és
vállalkozása mellett Vulcan nevű cégével befektetett az ingatlanpiacon, tulajdonosa volt az NBA-beli Portland Trail
Blazers kosárlabdacsapatnak, a Seattle
Seahawks amerikaifutball-csapatnak,
a Seattle Sounders FC focicsapatnak,
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Perelik az Amazont
LG-vel nyit a CES
Dr. I. P. Park, az LG Electronics elnöke
és technológiai vezetője beszédével
nyílik meg a 2019-es CES kiállítás. A
megnyitó január 7-én, hétfőn, 18:30-kor
kezdődik a Las Vegas-i MGM Park
Színházban, az egyesült államokbeli
Nevada államban. Ez az első alkalom,
hogy az LG nyithatja meg a technológiai szakkiállítást. Dr. Park „AI for an
Even Better Life”, azaz „Mesterséges
intelligencia egy még jobb életért” című
előadása új szemszögből mutatja be, hogyan változtatja majd meg a mesterséges intelligencia a felhasználók életét a

A kaliforniai Santa Clarában lévő
bírósághoz benyújtott keresetben
az eBay azzal vádolta meg az Amazont, hogy az titokban megpróbálta
számos vezető eladóját megszerezni. A
felvetések szerint az Amazon éveken
át arra használta fel az eBay levelezőrendszerét, hogy a különösen nagy
bevételt generáló kereskedőket a saját
platformjára csábítsa át. Az aukciós oldal azt követelte, hogy a bíróság tiltsa
el a kereskedelmi társaságot a jogsértő
gyakorlatától, valamint szabjon ki
rá pénzbüntetést és fizettessen vele
kártérítést.

HÍREK

millióval szemben. Ez szokatlanul jó
eredmény, az erős tavalyi harmadik negyedévhez képest az elemzők 3 százalékpontos zsugorodást vártak, ezt pedig
sikerült szépen túlteljesíteni. A piacot
az üzleti vásárlók mozgatták Windows
7-ről Windows 10-re való átállással,
mivel az operációs rendszerrel új gépek
is munkába állnak. A jelentésből az is
kiderült, hogy a fejlett piacokon sokkal
erősebb volt a kereslet, mint a fejlődő
országokban.

Ismét büntetik
a Telekomot
A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság ezúttal 61,5 millió forintra bírságolta a Magyar Telekomot és annak
vezérigazgatóját, mivel nem tett maradéktalanul eleget a rá kiszabott 2015-ös
hírközlési hatósági határozatnak. A
szolgáltató a késedelmesen fizető ügyfelek mintegy hetedét még jelenleg sem
jogszerűen értesíti a fizetési hátralékokról, és ezen esetekre vonatkoztatható
szolgáltatáskorlátozási gyakorlata sem
felel meg a hatályos rendelkezéseknek. Az NMHH a jogsértések piacra
gyakorolt hatását különösen jelentősnek
ítélte meg, tekintve, hogy a szolgáltató a magyar elektronikus hírközlési
piac egyik legnagyobb résztvevője.
A hírközlési hatóság felszólította a
Telekomot a jogkövető magatartásra, a
jogtalan helyzetet megszüntető intézkedési terv benyújtására, és a céget 60
millió forintos, vezető tisztségviselőjét
pedig másfél millió forintos bírsággal
sújtotta. Az elsőfokú döntéssel szemben
a szolgáltató jogorvoslattal élhet.

Jó hír a kínaiaknak
A UniCredit Bank és az Alipay megállapodást kötött, amelynek értelmében
Kína legelterjedtebb mobilfizetési
megoldása Magyarországon is elérhetővé válik a kínai látogatók számára
2019-től. A UniCredit Bank Hungary és
az Alipay Europe által aláírt megállapodás lehetővé teszi, hogy az egyre
nagyobb számban külföldre látogató
kínai állampolgárok egyszerűen, a
hazájukban már megszokott alkalmazással vásároljanak és vegyenek igénybe
szolgáltatásokat. A Magyar Turisztikai
Ügynökség szerint 2017-ben 178 000
kínai vendég látogatott el Budapestre,

így Kína szerepel azoknak az országoknak a tízes ranglistáján, ahonnan
a legtöbb turista érkezik a fővárosba.
Több mint 700 millió aktív felhasználóval az Alipay az egyik legelterjedtebb
és leggyakrabban használt mobilfizetési
megoldás Kínában. Az Alipay a bolti
fizetést is lehetővé teszi a kínai turisták
körében népszerű országok piacain
világszerte, több mint 40 országban és
régióban fogadják el.

Növekedett a Netflix

PC-piac: átállás
Az IDC szerint a harmadik negyedévben 0,9 százalékos zsugorodást tapasztalt a PC-piac az előző év hasonló időszakához képest, az össz-PC-darabszám
ezzel 67,4 millió darab volt, a tavalyi 68

A Netflix a szeptember végével záruló
negyedévben 7 millió új előfizetőt
gyűjtött, ami jóval több az előre jósolt
5 milliárd dolláros növekedésnél. A
szolgáltatásért fizető felhasználók
száma már eléri a 130 milliót, a teljes
felhasználói szám pedig a 137 milliót.
Ezen belül a teljes tagságból 58,4 milliót az amerikai felhasználók jelentenek,
míg a nemzetközi felhasználók száma
már 78,6 millióra rúg. Mindehhez pedig
a Netflix harmadik pénzügyi negyedévében 34 százalékos növekedéssel 4
milliárd dolláros bevétel és 403 millió
dolláros nettó profit társult.
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Gyengéden, de hatékonyan

A porzsák nélküli padlóporszívó gyengéd parkettkefével a kényes kemény
padlóról is hatékonyan tünteti el a port. A higiénikus Lifetime szűrő a felszívott por 99,98 százalékát bent tartja, ráadásul karbantartást sem igényel. A
tisztítási teljesítményről a több mint 100 km/h légáram gondoskodik, amely
a szőnyeg mélyrétegeiből is könnyedén távolítja el a port. A 11 méteres hatósugár a nagyobb lakásokban is ideális, csak ritkán van szükség a konnektor
cseréjére. A portartály kapacitása 2 liter, az ürítése pedig higiénikus.

Levegőtisztítás

NanoCloud technológiát alkalmaz a levegő tisztításához a Philips párásítója, az előállított vízpára
nem képez fehér port vagy nedves foltokat a
szobában, és hosszú távon egészségesebb életvitelt
biztosít. A relatív páratartalom 40% és 60% között
állítható, ha a páratartalom eléri az előre beállított
szintet, a LED-színtárcsa automatikusan pirosról
kékre vált, és a ventilátor sebességét annak megfelelően módosítja. A NanoProtect szűrő hatékonyan
eltávolítja a baktériumok 99%-át és kiszűri még a
0,02 µm méretű szennyezőanyagokat is, beleértve
a fi nom port, a gyakori allergéneket és a baktériumokat. A digitális érintőképernyős kijelzőn a
működési idő is beállítható 1 és 8 óra között.
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Ha sepregetni kell

Gyerekjáték a takarítás a Hoover új,
akkumulátoros seprűjével, amely könnyed
csuklómozdulatokkal irányítható és nagyon
egyszerű manőverezést tesz lehetővé.
Bármilyen típusú felületen használható, a
megfelelő végeredményt pedig a nagy motorteljesítmény garantálja. A LED-lámpák
a nehezebben elérhető helyekre is bevilágítanak, így a szekrény alja vagy a sarkok sem
menekülnek meg a tisztaság elől. A készülék
súlya mindössze másfél kilogramm, így akár
a plafon is egyszerűen, megerőltetés nélkül
takarítható vele.

EXTRA • ÚJDONSÁGOK

Mindent bele

Ízek és szószok

A Smart Speed opciónak köszönhetően könnyen szabályozható az aprítási
fokozat, így nemcsak hatékony lesz
az ételelő-készítés, de mindig akkora
méretre lesz aprítva az adott dolog,
amekkorára szeretnénk. Az innovatív
botmixer extra nagy sebességgombbal
és puha markolattal rendelkezik, így
kényelmes tartani és egyszerű irányítani. Az alkatrészei mosogatógépben
is moshatók, a kiváló teljesítményről
pedig a csendes DC motor gondoskodik.

A Hauser multifunkciós sütőedénye
egy személyben ellát egy csomó konyhai műveletet, főz, párol, pirít, olajban
süt, de még kiolvasztás funkció és
melegítés is van rajta. A sütőedény mérete 4,5 liter, így akár egy egész család
számára lehet ételt készíteni benne. A
kényelmes használat jegyében időzítő
funkciót is kapott a modell, így nem
kell folyamatosan őrködni a készülő
étel felett. A sütőedény fala tapadásmentes, ezért nem fog letapadni a hús,
hal, zöldség stb., és később a tisztítása
is egyszerű.

Felturbózva

A Teka multifunkciós turbó és mikrohullámú
sütője arra hivatott, hogy megoldja a problémákat. A modellel egy személyes szakácssegédet is
kapunk, amely 50 előre programozott receptet
tud elkészíteni különösebb segítség nélkül. A
gyorsindítás funkcióval már 30 másodperc alatt
készen áll bármiféle étel elkészítésére, majd
miután végzett, a tisztítását a HydroClean PRO
tisztítórendszer oldja meg. A 22 különböző sütési
funkció mellett olyan extrákat is kínál a modell,
mint a húsmaghőmérő, amelynek használatával
biztosan nem fognak odaégni vagy nyersen maradni az ételek.
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A 80 °C-fokos lábbeli kissé
soknak tűnik. Lehet, innen a
mondás, hogy forró nyomon
van?

Ami elengedhetetlen a reggelihez

Egyszerre két kenyérszelet pirítható a Severin pirítójában,
ami a reggeleket hivatott megédesíteni. Azok sem fognak
csalódni, akik a zsemle mellett teszik le a voksot, mivel zsemlemelegítő funkció is van a modellen, ahogy a kiolvasztás is
elérhető a nagy teljesítményű készüléken. A pirítófokozatok
száma hat különböző szinten állítható, így az éppen csak
megpirulttól az aranybarnáig lehet készíteni a kenyérszeleteket. A hőszigetelt, nemesacél ház érintése biztonságos, és
nem utolsósorban elegáns is a készülék.

Aki forrón szereti

A Beper mindenkire gondol, de elsősorban a fázós lábúakra, ezért
alkotta meg a cipőmelegítőjét. Az izgalmas kütyü elvileg ugyanúgy
használható utcai cipőkhöz, mint síbakancsokhoz vagy csizmákhoz.
Sajnos azt nem tudni, hogy tól–ig milyen cipőméretekkel kompatibilis, vagy hogy több méretben is elérhető-e, azt azonban igen, hogy a
lábbelit képes 65-80 °C-fokra is felmelegíteni.
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Bőrbe öltöztetve

Teljes bőrborítást kapott a HP hibrid táblagépe, amely nem titkoltan az üzleti felhasználást célozta meg. A 13,3 colos Full HD IPS
kijelző mögött Intel Core i5-8200Y vagy Core
i7-8500Y processzor választható, az előbbi
1,3, illetőleg 3,9 órajelen muzsikál, míg az
utóbbi 1,5 és 4,2 GHz teljesítményt mondhat
magáénak. Mindkét esetben találunk még 8
GB RAM memóriát és egy 256 GB kapacitású
SSD meghajtót. Üzemideje elvileg aktív LTE
mellett 13 óra és 45 perc. Egyetlen szépséghibája, hogy a hűtése teljesen passzív, ami a
bőrbevonattal párosítva nem zárja ki a modell
túlmelegedését.

Felskálázva

A Samsung kereskedelmi forgalomban is
elérhetővé tette a 8K
televíziót. A Q900R
QLED 8K tv-széria három – 65, 75 és 85 colos
– képernyőméretben
mostantól Magyarországon is megtalálható
a boltok polcain. A készülék a Samsung saját
fejlesztésű, mesterséges
intelligencián alapuló
felskálázási technológiájának köszönhetően bármely tartalmat képes 8K-felbontásban
megjeleníteni, így a felhasználóknak hazánkban is magával ragadó,
igazán lenyűgöző vizuális élményben lehet részük, bármit is néznek
épp a 8K televíziójukon. A Samsung 8K televíziójának felbontása
7680 × 4320 pixel, ez azt jelenti, hogy a képernyőn 30 milliónál
is több képpont gondoskodik az éles és élethű képmegjelenítésről. A készülék valódi 8K-felbontás-technológiával érkezik, amely
akár 4000 nites csúcs fényerőt képes megjeleníteni. Így a szériába
tartozó tv-k a 4K UHD tévéknél négyszer, a Full HD készülékeknél
pedig tizenhatszor több RGB képponttal rendelkeznek. A Q900R
jellemzői között ugyancsak megtalálható a HDR 10+ szabványú
Q HDR 8K technológia is, amely optimalizálja a tv fényerejét, így
olyan valósághű színeket és képeket jelenít meg, amilyennek azt a
rendezők is megálmodták.
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Kis méret, nagy teljesítmény

Magyarországon is bemutatta legújabb CineBeam lézerprojektorát az LG. A HU80KSW típusjelzésű készülék a vállalat első
4K UHD projektora, amely 2500 lumenes fényerejével és akár
150 colos vetített képátmérőjével, továbbá díjnyertes formatervezésével kínál egyedülálló megoldást az otthoni mozizásra.
A hordozható méret és a különleges, álló kialakítás a tükör
nélküli, I formájú motornak köszönhető, amely tökéletes képmegjelenítést tesz lehetővé függetlenül attól, hogy a projektort a
padlón helyezték el, vagy a plafonra, esetleg a falra szerelték fel.
A mozihangélményt a két erőteljes, mégis tiszta hangzású,
7 wattos hangszóró biztosítja, így nincs szükség külön hangfalakra vagy hangprojektorra.

EXTRA • ÉRDEKESSÉGEK

Muzsika a víz alatt

A sportolás szerelmeseinek alkotta meg fülhallgatóját a Sony, amelylyel édes- és sós vízben is lehet úszni, két méter mélységig pedig
vízálló. Teljes feltöltést követően a fejhallgató 3 órán át szólhat
Bluetooth-kapcsolaton keresztül. A hordtok további feltöltésekre
elegendő energiát képes tárolni, így 12 órányi lejátszás is lehetséges
vezeték nélkül. Bármilyen intenzív is a mozgás, a fülilleszték a helyén
marad az áttervezett ívelt merevítőnek köszönhetően. A 4 GB belső
tárhelyén akár 920 zeneszám is eltárolható.

Fitten és okosan

A hordható eszközök területén
piacvezető Fitbit által az idei
IFA-n bejelentett Fitbit Charge
3 elérhető már Magyarországon is. A modell a Fitbit eddigi
legokosabb aktivitásmérője: az
úszásálló dizájn és a nagy érintőkijelző mögött a Fitbit legfejlettebb egészség- és mozgáskövető
fejlesztései rejtőznek, ráadásul
egyetlen feltöltéssel akár 7 napig
használható. Az okoseszköz
repertoárjában szerepel 15
mozgásforma eredményorientált
edzéskövetése, úszáskövetés, a kijelzőn is áttekinthető egészségügyi
adatok, női egészségkövetés, valamint automatikus alváskövetés is.
Ezenkívül jelzi a telefonra érkező értesítéseket és gyorsválasz-lehetőséget is kínál.

Holdra szállás

A Nikon igazi perspektívát nyit új fényképezőgépével:
a 250× Dynamic Fine Zoom funkció digitálisan kiterjeszti
a zoomtartomány felső határát – egészen a szinte hihetetlen,
6000 mm-es értékig. A nagy látószögű kompozícióval a teljes
jelenet megörökíthető, vagy a legapróbb részletek is nyakon
csíphetők a zoom segítségével. Akár a Hold felszíne is fotózható
vele. A nagy érzékenységű, hátsó megvilágítású CMOS-érzékelő
és a nagy fényerejű, f/2,8 NIKKOR objektív kombinációjával
víz alatt vagy gyenge fényben is nagyszerű fényképek készíthetők. A Nikon nagy teljesítményű EXPEED képfeldolgozó
rendszere és fejlett objektívtechnológiája minimálisra csökkenti
a torzítást, így még ultranagy telefotós gyújtótávolsággal fényképezve is rendkívül éles képek készíthetők. A gyors automatikus
élességállítási rendszer segítségével az akciódús jeleneteket akár
7 kép/mp sebességgel is meg lehet örökíteni.
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Kétségtelenül jópofa, hogy
akár a pénztárcában is elfér a
telefon, de ezzel a mérettel a
használata már inkább nehézkes, mint könnyű.

Komoly felhasználóknak

A Dell hatalmas, ívelt kijelzős, 49 colos monitora olyan, mintha
két 27 colos monitort tettek volna egymás mellé. A 32:9-es
képarányú modell felbontása 5120 ×1440 pixel, maximális frissítési rátája pedig 60 Hz, kontrasztaránya 1000:1. Az IPS panel
178 fokos betekintési szöget kínál, és az RGB spektrum 99
százalékát képes lefedni. A gyártó nem titkoltan elsősorban az
üzleti szférát célozza meg a monitorral, amelyre egyszerre akár
két PC is köthető. A monitorba a Nvidiától megismert G-Sync,
és az AMD Freesyncje sem került bele, így játékra nem igazán
alkalmas.

Minimobil

Az elsősorban nyomtatóiról ismert Kyocera ezúttal egy
mobiltelefonnal rukkolt elő, aminek a lényege, hogy mindössze akkora, mint egy bankkártya. A 47 gramm és 5,3
milliméter széles „kütyüvel” telefonálni, üzenetet küldeni
és internetezni is lehet, mindezt úgy, hogy akár a pénztárcában is elfér. Azt nem tudni, hogy a Japánban bemutatott
telefon Európában mikor debütál, ha lesz ilyen egyáltalán,
mindenesetre a gyártó nagy reményeket fűz hozzá, és
mindenekelőtt az innovációkra fogékony felhasználókat
célozza meg vele.
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A SPECIALISTA
A

De’Longhi vitathatatlanul a kávégép szegmens meghatározó szereplője. Egyedi fejlesztései
innovációi révén pedig a szegmens specialistájaként is számon tartják a márkát. Talán nem
véletlen, hogy egyik legújabb készülékük a La Specialista azaz specialista nevet kapta.
De nem ez a modell a márka egyetlen újdonsága a közelmúltból, a De’Longhi az idei IFA-n ugyanis
egyszerre három új készüléket is bemutatott. Sánta Balázzsal, a De’Longhi brand managerével
beszélgettünk a márka újdonságairól.

Az idei IFA-n a De’Longhi több új modellt is bemutatott.
Az egyik a Dinamica sorozat új darabja a Dinamica Plus
volt. Mennyiben más ez a modell a sorozat többi darabjához képest, illetve hogyan pozícionálják ezt a készüléket
a Dinamica választékon belül?
A Dinamika család már egy ideje elérhető a hazai piacon
is, letisztult formatervezésének és egyszerű kezelhetőségének köszönhetően a sorozat nagy népszerűségnek is örvend.
A Dinamika Plus pedig ezen felül további előnyöket is kínál. A készülék 3,5 colos színes érintőkijelzőt kapott, amin
keresztül 12 autentikus olasz kávé recept választható ki, de
az új modellben lehetőség van ezek beállítására akár mobil
applikáció használatával is. Úgy gondolom, ezekkel a tulajdonságokkal a Dinamika Plus egyedülálló termék lesz
a 300 ezer forint alatti szegmensben. A Dinamica kínálat
egy új tejtartályos, LCD kijelzővel és érintőpaneles vezérléssel rendelkező fehér változattal is kiegészül, amely szintén 12 kávéreceptet tartalmaz majd.
A berlini kiállítás másik újdonsága a La Specialista. Mit
lehet tudni erről a készülékről?
Ahogyan a kávézás kulturális forradalma egyre nagyobb
teret nyer, úgy egyre több fogyasztó szeretne közelebbi
kapcsolatba kerülni a barista tudománnyal. A hazai piacon
jövőre debütáló La Specialista ezeknek az igényeknek kíván megfelelni a De’Longhi-tól megszokott minőségben.
Az új modell a kávézókban található professzionális készülékeknek egy kicsinyített változata, ami így az otthoni
14
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felhasználáshoz ideális. A készülék beépített darálóját egy
úgynevezett RPM szenzorral látták el, ami gondoskodik arról, hogy mindig a megfelelő mennyiségű kávéőrlemény kerüljön a szűrőbe. A készülék érzékelői azt is jelzik,
ha nincs elég kávébab a tartályban, ezzel pedig elkerülhetők a szükségesnél kevesebb őrleményből készülő sikertelen
főzetek. A modellben egy Smart Tamping Station egység is
található, amivel a kávé tömörítése könnyedén elvégezhető. A lefőzést és a tejhabosítást pedig egy ikerblokk végzi.
A két különálló kör révén a készülék a két feladatot közvetlenül egymás után, időveszteség nélkül képes végrehajtani. Véleményem szerint a fél-professzionális gépek, mint
amilyen a La Specialista, gyökeresen megváltoztatják majd
a kávéfőző piacot. A gyártók kínálatában eddig a szuperautomata készülékek képviselték az „otthoni barista“
irányvonalat, az új készülékek azonban átvehetik majd ezt
a szerepet a vásárlók szemében is. Persze ez a folyamat sok
edukációt igényel, hogy a vásárlók tisztában legyenek az új
szegmens nyújtotta lehetőségekkel. Mi azonban, mint mindig bizakodva állunk a kihívás elé.
A legkülönlegesebb De’Longhi innováció a Maestosa
volt. Milyen funkciók, tulajdonságok jellemzik a modellt
és mitől különleges ez a készülék?
A Maestosa valóban különleges. Mind megjelenésében,
mind az alkalmazott innovációkat illetően a jelenleg elérhető legmagasabb színvonalat képviseli a De’Longhi kínálatában. A márka mindig is élen járt a jelentős fejleszté-
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Sánta Balázs

sek bevezetésében, elég, ha a „one touch cappucino“ vagy
a „Latte Crema“ rendszerre gondolunk. Ennek megfelelően
a Maestosa is számos rendkívüli újítást tartalmaz. A készülék két babtartállyal és két őrlővel rendelkezik, amelyek
elektronikusan szabályozhatók. Az őrlőket úgy alakították
ki, hogy minimalizálják a rendszerben maradt őrlemény
mennyiségét, biztosítva ezzel, azt, hogy mindig friss őrleményből készült főzet kerüljön a csészébe. A Maestosa
egyben a De’Longhi első olyan modellje is, amely két adag
tejes ital tud párhuzamosan készíteni, de természetesen
a gép shakerato (jeges kávé) és forró csokoládé készítésére
is alkalmas. A bordázott alumíniumborítást pedig egy világos fekete üveg előlappal kombináltuk, amit egy 5 colos
dönthető érintőkijelző is ékesít. A konjunktúra hatására
nem csak a lehetőségek, hanem az igények is növekednek,
és ez a prémium szegmensre is igaz, amelyet a Maestosa is
képvisel majd.
Mit jelent az elektromos őrlőrendszer? Milyen előnyöket
kínál ez a megoldás?
Ez pontosabban egy elektromosan szabályozható őrlőrendszer, amely 7 különböző beállítást tesz lehetővé. Miközben
az aroma és tejhab beállítások a legtöbb gyártónál elektronizálódtak, addig a rendkívül fontos őrlőbeállítás manuális
maradt. Ezt egyszerűsíti a De’Longhi innovációja, hogy
még kényelmesebb és még tökéletesebb eszpresszóélményt
nyújthasson.
Miért éppen ezekre a szegmensekre koncentrált a márka
újdonságaival?
Folyamatosan figyeljük és mérjük a fogyasztók igényeit
és próbáljuk ezeket a tőlünk telhető legjobb módon kiszol-

gálni. Bízom benne, hogy mindhárom új készülékünk megfelelő válasz lesz a piac igényeire.
A hazai kínálatban mikor jelennek meg az új készülékek?
Mindhárom modell 2019 első negyedévében kerül majd be
a márka hazai választékába.
Az új készülékek bevezetése a modell választék bővülését is jelenti, vagy ezzel párhuzamosan egyes modellek
eltűnnek a hazai palettáról?
A jelenlegi portfoliónkkal minden igényt képesek vagyunk kiszolgálni, vagyis nem tervezzük ennek szűkítését.
A La Specialista és a Maestosa tulajdonképpen hiánypótló
újdonságok lesznek. A Dinamica Plus pedig egy jól vizsgázott készülékcsalád új zászlóshajója lesz a felső-közép
árkategóriában. Így ezzel a bővítéssel csak még teljesebbé
kívánjuk tenni a kínálatunkat.
Az elmúlt években, a karácsonyi időszakban és azt megelőzően erőteljes volt a márka marketing aktivitása.
Milyen terveik vannak e tekintetben az idei évre?
A De’Longhi hazai penetrációjában még látunk lehetőségeket, ezért idén sok változtatást hajtottunk végre a stratégiánkban, hogy a márkát még közelebb hozzuk a fogyasztókhoz és hogy még láthatóbbak legyünk. Így például 2018-ban
már tavasszal is volt ahhoz hasonló kampányunk, amelyet
az év végére is tervezünk. A De’Longhi nem csak hagyományosan jó olasz kávé-technológiát, innovatív megoldásokat
és magas minőséget kínál, hanem egy itáliai életérzést is.
Az év végi kampány során is arra fogunk törekedni, hogy
minél többen megismerhessék ezt az életérzést, és hogy egy
érintéssel kapcsolatba kerülhessenek vele.
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Gyártók az élelmiszerpazarlás ellen
ÉLJÜNK OKOSABBAN! RAJTUNK ÉS RAJTAD IS MÚLIK! SZLOGENNEL LÉPETT
SZÍNRE IDÉN ÉV ELEJÉN AZ APPLIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLÉS NÉVEN
MEGÚJULT HAZAI ELEKTRONIKAIKÉSZÜLÉK-GYÁRTÓ IPARÁGI SZÖVETSÉG.
A HAZAI ENERGIAHATÉKONYSÁGI, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDATFORMÁLÁSI CÉLOK ELÉRÉSÉBEN AZ ELMÚLT
ÉVEKBEN IS AKTÍV SZEREPET VÁLLALÓ SZERVEZET NOVEMBERBEN ÚJ
KAMPÁNNYAL MUTATKOZIK BE: A HŰTSÜNK OKOSABBAN! PROGRAMMAL
A GYÁRTÓK AZ ÉLELMISZERPAZARLÁS CSÖKKENTÉSÉHEZ SZERETNÉNEK
HOZZÁJÁRULNI.
A körforgásos gazdaság égisze alatt 2018 május
30-án hatályba lépett új uniós hulladékgazdálkodási szabályozás felhívja a tagállamokat az élelmiszerhulladékok mennyisége csökkentésének
támogatására. Közös célunk, hogy 2030-ra az egy
főhöz köthető élelmiszerhulladék a felére csökkenjen, és az élelmiszerlánc
minden szereplőjénél kevesebb
legyen a pazarlás. Hazánkban
is számos cikkben olvashatunk
arról, fejenként mennyi ételhulladék kerül a kukába évente. De szerencsére vannak kezdeményezések, programok is,
melyek célja, hogy ez változzon:
a 2016-ban az EU LIFE program
támogatásával indult Maradék nélkül elnevezésű kampány célja például,
hogy 2020-ra 8%-kal csökkenjen a háztartások pazarlása.
A jó példák sorát szeretné az APPLiA
Magyarország is gazdagítani a Hűtsünk
okosabban! programmal. Az élelmiszerpazarlás ugyanis nagymértékben köthető a nem kellően tudatos és/vagy nem
jól tervezett hűtő- és fagyasztó-használathoz. Így a kampány központi elemét az
okos hűtőhasználat adja majd, de természetesen
ehhez kapcsolódóan az okosan tervezett bevásárláshoz kapcsolódó tanácsok, valamint az élelmiszermaradékok felhasználásáról szóló tippek
és a javaslatok is helyet kapnak az üzenetek között. A program egy aktív, másfél hónapos social
media kampánnyal indul november közepén,
melyben a rövid és a hosszabb írások mellett

beszédes művészi fotók, infografikák és nyereményjátékok is színesítik az akciókat. 2019 elején
a tervezett APPLiA Magyarország – GFK Hungária
közös lakossági felmérése is fókuszába helyezi
majd a háztartási szokások felmérését. Így a kommunikációt jövőre statisztikai adatok és
érdekességek is támogatni fogják.
S, ahogy már korábban megszokhattuk az APPLiA Magyarországtól, a gyerekekről sem feledkeznek meg: hozzájuk Forgó
Morgón keresztül vezet az út.
A 2019-es Víz Világnapja kapcsán megjelenő új mesekönyvben is szó esik az ételpazarlásról.
A Lehetséges? címet viselő mesekönyv Mekkora a vízlábnyomod?
című meséje ugyanis azt is bemutatja, hogy az élelmiszerpazarlás egyben
jelentős vízpazarlást is jelent. Továbbá,
ha a hűtőben található UFO-k (vagyis az
„újramegtalált fagyasztott objektumok”)
végül a kukában végzik, akkor mindezzel
étel-, víz- és energiapazarlást is elkövetünk.
(A korábbiakhoz hasonlóan ezt a mesekönyvet is gyerekrajzok fogják illusztrálni, a jelenleg futó rajzpályázat keretében az alkotások 2018. december 14-ig nyújthatók be; részletek
a http://forgomorgo.hu/aktualis-palyazatok
oldalon.)
Lehetséges, hogy a Hűtsünk okosabban! kampány is hozzájárul majd ahhoz, hogy hazánkban
a jövőben kevesebb élelmiszerhulladék képződjön? Az APPLiA Magyarország csapata nagyon
bízik benne, hogy igen, lehetséges!

HŰTSÜNK OKOSABBAN!

Középpontban a
frissesség: az új
Side-by-Side
koncepció
■

■

■

■

■

3 ajtós Side-by-Side hűtő-fagyasztó kombináció
összesen akár 6 hőmérsékleti zónával
A BioFresh-Plus technológia- hosszantartó frissesség,
még akár a halak és tengeri ételek esetében is
NoFrost: leolvasztás nélkül
Borhűtő rész 2 hőmérsékleti zónával, melyek
egymástól függetlenül + 5 °C és + 20 °C között
szabályozhatóak
Automata jégkockakészítő

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!
A Liebherr magyarországi forgalmazója a
Kávé & Hűtő Profi Kft. (liebherr@khprofi.hu)

Bővebb információkért keressen fel minket kiállítótermünkben. Címünk: 1118 Budapest, Budaörsi út 46.
Dyson

wine.liebherr.com

socialmedia.home.liebherr.com
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indig kérdéses, hogy hogyan és mennyire, egyáltalán kell-e változtatni valamin,
ha az egy kiforrott koncepción alapszik, sikeresen és stabilan működik. A jövőre
tízedik alkalommal megrendezésre kerülő Konyhakiállítás kapcsán a szervezőkkel,
Fülöp Judittal és Nagy Zoltánnal beszélgettünk, hogy a jubileum kapcsán milyen változásokat
terveznek.

Egy olyan rendezvény esetében, mint a Konyhakiállítás
mennyire szükséges a változás, a megújulás?
FJ: Ha pusztán a rendezvény oldaláról közelítjük meg
a kérdést, akkor azt gondolom, az állandóság, a kiszámíthatóság legalább annyira fontos, mint a megújulás. Ez persze
koránt sem jelenti, hogy változásra egyáltalán nincs szükség. Egyrészt mindig akad valami, amit lehet vagy érdemes
tovább finomítani, csiszolni. Másrészt pedig a tematikából
eredően is elkerülhetetlen a változás. A konyha maga tulajdonképpen felfogható úgy is, mint egy ökoszisztéma, ami
folyamatos átalakulásban van. Gondoljunk csak bele, hogy
néhány évtizede a magyar otthonokban mennyire volt elterjedt az amerikai konyha, vagy mit tudtunk tíz évvel ezelőtt
az okos háztartási gépekről, vagy, hogy meddig volt idehaza a gasztronómia csúcsa a rántott hús. És akkor még nem
beszéltünk az anyagokat vagy a színeket érintő trendekről.
Ahogyan a konyha változik, úgy magától értetődően, az azt
bemutató kiállítás is alakul. Nyilván ebben kiállító partnereinknek is nagy szerep jut, de mi magunk is igyekeztünk
évről-évre hozzátenni valami aktuális pluszt a tematikához.
Jövőre kerül sor a jubileumi 10. Konyhakiállításra.
Egy ilyen évforduló sokszor formabontó változásokban
ölt testet. Számíthatunk ilyesmire a Konyhakiállítás
kapcsán is?
NZ: Formabontónak semmiképpen sem nevezném terveinket. A Konyhakiállítás tradíciót megőrizve szeretnék
megújulni jövőre. Éppen ezért a változásoknak lesznek
szembetűnőbb és apró, alig észrevehető része is, amelyek
összességben azonban érzékelhető különbséget jelentenek
majd.
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nénk változtatni és a megjelenésüket sem kívánjuk standardizálni. Ugyanakkor viszont a standjuk tervezéséhez
szeretnénk újfajta segítséget nyújtani. Olyan aspektusokra felhívni a figyelmüket, amelyek korábban nem jelentek
meg, de előnyösek lehetnek. Olyan ötletekkel, javaslatokkal
előállni, amelyekből építkezhetnek. Specialisták, szakemberek, tervezők és dizájnerek bevonását ösztönözni, az ő tapasztatóikban rejlő lehetőségek kiaknázását szorgalmazni.
Valamint aktívan szeretnénk közreműködni abban is, hogy
a különféle területeket képviselő partnereinket összekapcsoljuk, hogy a potenciális együttműködésükből származó szinergiákat kinyerhessék. Illetve szeretnénk olyan fix
pontokat is meghatározni, ami nem korlátozza partnereink
szabadságát, de az ahhoz történő igazodás egységesebb arculatot eredményez.
NZ: Egy enteriőr nagyon sok apró részletből áll össze.
Az összképre hatással van, hogy milyen a világítás ereje, mennyire azonos a standok magassága, hol, milyen és
mekkora reklámfelületek kerülnek kihelyezésre, mekkora
a standok közötti utak szélessége, hány főzőshow zajlik,
vagy akár az is, hogy egyszerre hány ember van a rendezvéA kiállítók sokszínűek, hogyan lehet akkor mégis egysé- nyen, milyen program zajlik a színpadon, egyáltalán milyen
a színpad kialakítása. Számos ilyen jellemzőn szeretnénk
gesen megjelenni?
FJ: Természetesen a kiállítók sokszínűségén nem szeret- változtatni, ezek egy részére már megtaláltuk a megfelelő
megoldást, egy része pedig jelenleg is kidolgozás
alatt áll. Meggyőződésem, hogy ezekből a változNagy Zoltán
tatások mind kiállítóink, mind látogatóink megelégedésére szolgál majd.
FJ: Erre pedig nem a kerek évforduló miatt kerül sor.
A technológia fejlődése számos változást hozott az emberek
életébe, átalakultak a szokásaink és ezzel együtt folyamatosan alakul át az életterünk is. Igaz ez a konyhára is. A technika megváltoztatta a konyhában töltött idő mennyiségét és
minőségét, de arra is hatással van, hogy miként tervezzük
azt meg. Például egy beépíthető sütő és főzőlap nagyobb
szabadságot tesz lehetővé, mint egy tűzhely, vagy említhetjük a főzőlapba integrált elszívót is, ami szintén tágítja
a kialakítás lehetőségeit. Minden mindennel kapcsolatba
került. A terek, gépek, formák, színek összekapcsolódása pedig azt is jelenti, hogy minden korábbinál fontosabb
lett a kontextus. Ma már nem lehet önmagában értelmezni
egy ebédlőasztalt, egy sütőt, sőt még egy serpenyőt sem.
A dizájnban a komplexitás és egységesség kulcsszerepet
játszik. Ennek jegyében szeretnénk a jubileumi Konyhakiállítást is megvalósítani, mind annak egyes elemeire, mind
egészére vonatkoztatva. Változatlan koncepció, aktualizált
tartalom új köntösben. Talán így lehet legjobban összefoglalni a tervezet változtatásokat, illetve azok célját.

Érzékelhető lesz mindez már a kommunikációban is?
NZ: Amennyiben a kérdés arra, vonatkozik,
hogy a kommunikációban a változásokat erőteljesen kihangsúlyozzuk-e, akkor a válasz nem.
Nem a megújulás lesz a fő üzenet, nem azzal akarjuk a célközönséget megszólítani, hogy mennyiben más a 2019-es Konyhakiállítás, mint a korábbiak. Ez persze nem jelenti, hogy sehogyan nem
jelenik meg az a hozzáadott érték, amit reményeink szerint az újítások képviselnek. Maga a kommunikáció viszont jelentősen átalakul. Ez részben
a kommunikációs anyagokban használt arculati
elemek változását jelenti, részben pedig strukturális megújulást. Külön csapat tervezi majd meg
a megjelenéseinket, hogy a célcsoportunkat a lehető leghatékonyabban érjük el és szólítsuk meg
a közösségi médiáktól, kezdve a hagyományos
csatornákig mindenhol.
Terveznek valami különleges attrakciót, ami
emlékezetessé teszi a 10. évfordulót?
FJ: Úgy gondolom, ez az évforduló a hosszú évek
óta velünk együttműködő partnereink és a mi
számunkra bír elsősorban jelentőséggel, ezért elsősorban velük szeretnénk majd megünnepelni
a Konyhakiállítás 10. születésnapját.
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Ki mit tud
A beépíthető sütők
és az ízcsodák

A GASZTRONÓMIA EGYRE FONTOSABB SZEREPET KAP AZ ÉLETÜNKBEN, ELÉG, HA CSAK A GOMBA
MÓDJÁRA SZAPORODÓ FŐZŐMŰSOROKRA GONDOLUNK. VALAMENNYIRE BIZONYÁRA EZ IS HOZZÁJÁRULT
A PIAC LÁTVÁNYOS FEJLŐDÉSÉHEZ,
AMELY ÉVRŐL ÉVRE ÚJDONSÁGOKKAL AJÁNDÉKOZZA MEG AZOKAT,
AKIK SZERETNEK ÉS AKARNAK IS
FŐZŐCSKÉZNI.
20 SELL 2018 NOVEMBER

A látványos alatt érthetjük azt is, hogy láthatatlan, mert olyan
gyors a fejlődés, hogy aki nem követi nyomon az iparág alakulását, annak könnyen lehet, hogy tátva marad a szája, ha egy
mai felső vagy prémiumkategóriás sütőre pillant. Rosszabb időkben az ételnek egy funkciója volt, hogy jól lehessen tőle lakni,
szerencsére ma ez nem így van, és a fókuszba az ízek és azok
harmóniájának minél tökéletesebb előcsalogatása került. A termékcsalád talán legfontosabb törekvése, hogy ezt az „előcsalogatást” megkönnyítse. Míg egy klasszikus, mindenféle funkciót
nélkülöző sütőnél minden a szakácsra van bízva, addig egy mai
profi termék ugyancsak megkönnyíti a séf életét. Elég, ha csak
a hússzondákra gondolunk, ennek hiányában folyamatosan nyitogatni kell a sütőajtót és böködni a húst, hogyan alakul az állapota, a szonda azonban pontosan megmutatja a készülő étel
belsejét, vagyis jóval kevesebb az esélye annak, hogy túlsütünk,
esetleg odaégetünk valamit.

Te csak dőlj hátra!

Az automata programok, amelyek készüléktől függően 20-100
recept elkészítését végzik el egyetlen érintéssel, mondhatni leveszik a terhet a szakács válláról, hiszen mindent önmaga állít
be a készülék. Persze, ha valami el van sózva vagy túl van fűszerezve, azon nem lehet segíteni – egyelőre –, de minden mást
biztonságban tudhat a készülő étel kapcsán a felhasználó. Ékes
példája a látványos fejlődésnek, hogy még tíz évvel ezelőtt egy
átlagos magyar felhasználó azt sem tudta, mi fán terem a sous
vide ételkészítés, addig egy jobb modell funkciói között ma már
elérhető ez az opció is. Az olyan technológiák integrálása, mint
a gőz, vagy a mikrohullám, szintén az ízek szerelmeseinek kedveznek, így egyre többféle étel készíthető el egyre precízebben
egy otthoni sütőben. Ami régebben csak a profi készülékekben
és jó nevű éttermekben volt elérhető, az mostanra mindenki
konyhájában ott lehet, ha hajlandó áldozni rá. Az elképesztő
ütemben fejlődő technológia mellett meg kell említeni még a dizájn kérdését is, ami szintén meghökkentő dolgokat produkál.
Túl a színes TFT-kijelzőkön, amely a sütők technológiai forradalmának egyenes következménye, olyan megoldásokkal találkozunk, mint a fogantyú nélküli, érintésre nyíló sütőajtó; vagy
a sütőajtó, ami eltűnik a készülékházban, ez utóbbi kényelmi
funkcióként is üdvözölendő.

AMICA EBR 7331 W AA
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ

10 Program
Energiaosztály: A
Sütő kapacitás 65 liter
TS programóra
Oldalsó vezető sínek
Zajszint: 51 dB(A)
AMICA DRP 6412 ZAW
GÁZLAP

Elektromos szikragyújtás
Öntöttvas rács
Méret: 520x590x520 mm

AMICA 55456
RUSZTIKUS TŰZHELY

Energiaosztály: A
XXL Sütő kapacitás: 66 l
Supergrill
8 Sütési funkció
Időzítő
Teleszkópos sín
Méret: 500x850x600mm

AMICA KGC 15635B
FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐ

Energiaosztály: A++
Nettó kapacitás: 168/45
liter
Fagyasztó kapacitás: 2,5
KG/24 h
Méret: 550 x 1440 x
6150mm

AMICA KS 15615 B
1 AJTÓS HŰTŐ

Energiaosztály: A++
Total Nettó kapacitás:
106 liter (93/13)
Zajszínt: 41 dB(A)
Méret: 550x860x 615 mm

MODERN KLASSZIKUSOK
Klasszikus megjelenés, modern funkcionalitás. Az Amica retro
kollekció készülékei mindenben megfelelnek a napjaink háztartási
gépeivel szemben támasztott fogyasztói elvárásoknak. A modellek
felszereltsége, technikai színvonala, szolgáltatás kínálata már a jövőt
idézi, tradicionális megjelenésük, forma- és színviláguk azonban
nosztalgikus hangulatot áraszt.

AMICA KGCR 387100
ALULFAGYASZTÓS HŰTŐ

Energiaosztály: A++
Nettó kapacitás: 181/63 liter
LED világítás
Zajszínt: 43 dB(A)
Méret: 550 x 1810 x 6150mm
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Bosch
HNG6764S6

A Bosch sütőjéből nem hiányzik semmi, amit ma egy prémiumkategóriás készüléktől
elvárhatunk. Ennek jegyében
PerfectBake sütőszenzort és
PerfectRoast
maghőmérőt
kapott, ami bármilyen sütéshez tökéletes megoldás. A
hagyományos sütést mikrohullámmal és gőzzel is lehet
kombinálni a még kiválóbb végeredmény érdekében,
mindezt pedig hihetetlenül rövid idő alatt. A sütőtér tisztítását a pirolízis könnyíti.

Bosch
HSG636XS6

Már első pillantásra látszik,
hogy nem akármilyen sütőt
kapunk a Boschtól, ráadásul a nagy méretű TFT-kijelző nemcsak esztétikailag
vonzó, de a beállításokat is
egyszerűvé teszi. A sütés forró gőzzel kombinálható, amitől az ételek zamatosabbak
lesznek és jobban megőrzik eredeti vitamintartalmukat.
A légkeveréses technológiának és a 4D hőlégbefúvásnak
köszönhetően egyszerre akár három szinten is készülhet
az étel, az ízek és az illatok nem fognak összekeveredni.
A modell Home Connect funkcióval is rendelkezik.

Beko
BIM22400XMS

A Beko forradalmi CleanZone
technológiát alkalmazott a
sütőajtó kialakításánál, az
oleofób bevonatnak köszönhetően ugyanis az üvegfelület ellenáll a kosznak és a
koromnak, így a tisztítása
szinte feleslegessé válik. Az A++ energiaosztályzatú
modell öt szintet kínál a sütésre, funkciói között pedig
olyanok érhetőek el, mint a pizza vagy a grill. A környezettudatosság jegyében Eco ventilátormelegítés is szerepel
a repertoárban.

Automata programok

Előre elmentett beállításokat tartalmaz. A felhasználó
kiválasztja a megsütni kívánt ételt, és a sütő hozzárendeli az ideális sütési módot.
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Bosch
HSG656XS1

Az ételek külseje ropogós,
a belseje lédús lesz, és
még a vitamintartalom is
jobban megőrződik a Bosch
gőzfunkcióval is ellátott sütőjében. Az ételkészítést
a PerfectRoast maghőmérő,
valamint a PerfectBake sütőszenzor teszi könnyebbé,
hogy a végeredmény mindig tökéletes legyen. A modell
14 funkciója között olyan extrák is szerepelnek, mint az
aszalás vagy a melegen tartás. A sütőtér tisztítását az
Eco Clean öntisztító falak könnyítik.

Dupla ventilátor

Az ellentétes irányban forgó dupla ventilátor egyenletesen oszlatja el a hőt a sütőtérben, így az összes étel
azonos hőmérsékleten, egyenletesen fog átsülni.

19 COLOS TELJES ÉRINTŐAJTÓ
WI-FI ÉS BLUETOOTH KAPCSOLAT
INTERNETBÖNGÉSZÉSRE ALKALMAS
AJTÓBA INTEGRÁLT KAMERA
VIDEÓRECEPTEK
U-SEE LED VILÁGÍTÁS
SOFT CLOSE – LÁGY AJTÓZÁRÓDÁS

A Candy innovatív sütője teljesen megváltoztatja
az ételkészítés élményét.
A teljes ajtót elfoglaló, 19 colos érintőképernyővel rendelkező CandyWatch&Touch multifunkciós sütőjében a sütési folyamat
minden egyes szakasza érintéssel vezérelhető és felügyelhető. Az integrált, nagy felbontású belső kamerán keresztül akár a
telefonunkról is ﬁgyelhetjük a sütőbe helyezett ételt a Candy saját fejlesztésű Simply-Fi alkalmazásán keresztül. A rendkívül
tágas, 78 literes belső tér, aU-See LED világítás, a SoftClose lágy ajtózáródás és a Wi-Fi kapcsolat mind a mi kényelmünket
szolgálják, hogy az ételkészítés igazán élvezetes és különleges élmény legyen.
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Electrolux
EOB8857AOX

A nagy felbontású, színes érintőképernyő nemcsak esztétikai
központja az Electrolux sütőjének, de itt lehet elérni rengeteg
ízletes recepthez is a hozzáférést. Az étel kiválasztása után
a sütő automatikusan beállítja az optimális sütési módot, és rotyoghat is az étel. A maghőmérőnek köszönhetően azt is pontosan lehet tudni, hogy hol tart a sütési
folyamat, és nem fordulhat elő, hogy félig nyersen vagy
odaégetve kerüljön a vacsora az asztalra. A hagyományos sütés gőzzel is kombinálható.

Electrolux
EOB9956XAX

A sous vide ételek szerelmesei tökéletes partnerre találnak az Electrolux sütőjében,
amely 40 ilyen, egy érintéssel
indítható receptet kínál a felhasználónak. A teljes repertoárban 220 különböző étel
szerepel, amelyek szintén indíthatók az érintésvezérlésű
TFT-kijelzőről, a sütő a beállításokat önmaga végzi el.
A hagyományos sütés mellett gőzzel is történhet a sütés,
amely nemcsak finommá, de vitaminokban gazdaggá is
varázsolja a különböző fogásokat.

Candy
WATCH&TOUCH

A trenddiktátor Candy egy
igazi különlegességet kínál: a beépíthető sütő egy
19 colos „érintőajtóval” rendelkezik, ezen adhatók meg
a sütési módok és választhatóak ki az elkészíteni kívánt
receptek. Az ajtóba integrált kamerának köszönhetően
nagy felbontásban, közelről figyelhető a teljes sütési folyamat anélkül, hogy ki kellene nyitni a sütőt. Több mint
70 sütési módból lehet választani, de saját programok is
létrehozhatók, sőt videorecepteket követve, manuálisan
is történhet a sütés.

4D hőlégbefúvás

Teljesen egyenletes hőeloszlást biztosít a sütőtérben,
így egyszerre több szinten is lehet sütni egymástól
függetlenül, az ízek és illatok nem fognak összekeveredni.
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Gorenje
BOP799S51X

A MultiFlow 360˚ ventiláció
és a HomeMade design kombinációjának köszönhetően
egyszerre öt szinten is történhet a sütés a Gorenje sütőjében, az ízek és az illatok
nem fognak összekeveredni.
A dizájnos formatervezésű, nagy TFT-kijelzővel ellátott
modell számos sütési funkciót kínál, köztük olyan különlegességeket, mint a kiszárítás, a lassú sütés vagy
a joghurtprogram. Hogy az ételek ne süljenek túl, arról
a hússzonda gondoskodik, amivel mindig pontosan ellenőrizhető az ételkészítés állapota.

Gőzsütés

A hagyományos sütés gőzzel való kombinációja a húsoktól egészen a kenyérsütésig mindenféle étel számára alkalmas. Az eredmény, hogy az étel külseje ropogósabb, a belseje pedig puhább lesz.

„Az ígéret szép szó…”
Ígéretet tettünk korábban,
hogy termékkínálatunkat
tovább bővítjük, mégpedig
a prémium kategória
irányába. Örömmel
számolunk be arról, hogy
három új beépíthető sütőnk
értékesítése megkezdődött.
A bővítéssel elérhetővé vált
innovációk közül pedig kettőt
mindenképpen külön is ki kell
emelnünk.

Ha az a típusú szakács vagy, aki
minden alkotásával szeretne lenyűgözni másokat, akkor a Beko Surf® funkció professzionális
sütést biztosít számodra az otthonodban. Az innováció lényege, hogy a sütőtérben nem csupán hőlégkeverés vagy hőlégbefúvás működik, hanem ezen felül az oldalfalakon elhelyezett
speciális perforációkon keresztül áramlik be a forró levegő. Ennek köszönhetően valóban teljesen egyenletes lesz a sütési
hőmérséklet, és ezáltal akár 3 tepsiben is süthetsz egyszerre.
Ezen felül a Beko Surf funkció segítségével 30%-kal gyorsabban készülnek el az ínycsiklandozó fogások.

A Beko Split & Cook® technológiájával a térelosztónak köszönhetően kettő sütőt kapsz egyben. A vegánok, akik húsevőket szeretnek ezentúl boldogan készíthetnek két különböző ételt egyszerre,
ahol az ízek és az illatok nem keverednek. Még az is lehetséges,
hogy a felső és az alsó sütőrészben 80⁰C-kal eltérő hőmérsékletet
állíts be, ami nagyon hasznos tud lenni.

A Beko BIR 35400 XMS beépíthető sütője a Surf® funkció mellett extra nagy 82 literes sütőtérrel is rendelkezik. Programjai közt megtalálható a kifejezetten pizza készítésére alkalmas beállítás, rendelkezik katalitikus belső térrel, speciális ClenZone nanotechnológiás bevonattal
az ajtó belső oldalán. Szintén megtalálható az ebben a kategóriában
elvárható sütősín, valamint Soft Closing technika. Cégünk BIRT 25400 XPS
terméke még annyival fejeli meg az előbbiekben felsorolt színvonalat, hogy
pirolitikus tisztítással is rendelkezik. A BVR 35500 XMS készülék pedig attól
különleges, hogy mind a Surf® technológiát, mind a Split & Cook® funkciót
is biztosítja a vásárlók számára. Természetesen a prémium kategória egyéb
jellemzői mellett.
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Neff
B58VT64N0

A Neff sütőjének Hide sütőajtaja nem csupán kinyílik, de
el is tűnik, amivel megteremti
a tökéletes kényelmet a ki- és
bepakoláshoz. A kiváló dizájn remek tudással párosul,
a 14 sütési funkción túl lehetőség van gőzzel való ételkészítésre is, hogy a fogások még szaftosabbak és vitaminban gazdagabbak legyenek. A beállításokat az 5,7 colos
TFT-kijelző segíti, de az automata programok is innen indíthatóak egyetlen érintéssel. A sütőtér tisztítását Easy
Clean funkció is segíti.

Smeg
SFP6402TVX

A Selezione dizájn kön�nyen ejti rabul a tekintetet,
de a gyártótól már megszokhattuk, hogy ugyancsak
komolyan veszi a kinézetet.
A letisztult formavilág és
a nagy méretű kijelző az elegancia tökéletes párosa. A gyakori ajtónyitogatás miatt
sem kell aggódni, mert a felülete ujjlenyomatmentes
rozsdamentes acél. Ami a technológiát illeti, a légkeveréses módszerrel dolgozó sütő 9+2 funkciót kínál a különböző ételek elkészítéséhez.

Miele
H 6800 BPX

Fogantyú nélkül, egy
érintéssel
nyitható
a Miele prémiumkategóriás sütője, amelynek
vezérlését nagy méretű
TFT-kijelző segíti. A modell több mint 100 automata programot kínál, így beállítások nélkül, szintén egy érintéssel készíthető sütemény,
hús, hal és egyebek. A hagyományos sütés mellett grillezésre és párolásra is van lehetőség. Hogy a fogások
mindig tökéletes állapotban kerüljenek elő a sütőből,
arról a hússzonda gondoskodik.

Hústű

Húsok, szárnyasok és hal elkészítéséhez. A hústű tökéletes információt nyújt az étel belső hőmérsékletéről
a teljes sütési folyamat során. Ezáltal a sült az általunk kívánt módon lesz elkészítve.
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Smeg
SFP6102TVB

Ami a dizájnt illeti, ezúttal is
jelest érdemel a Smeg sütője, amely a forma- és a színvilág tökéletes harmóniáját
testesíti meg. A hőlégkeveréses technológia alkalmazásával egyenletesen sülnek benne finom ropogósra
a különböző ételek, az esetlegesem kifröcsögő zsír és
egyebek eltávolítását pedig a pirolitikus sütőtisztító technológia segíti. A modell 9+2 funkciót kínál a különböző
fogások elkészítésére.

Sous vide funkció

Ennek a funkciónak a használatával az egyre népszerűbb, vákuumcsomagolt ételek készíthetőek el hatékonyan a sütőben.

19 COLOS TELJES ÉRINTŐAJTÓ
WI-FI ÉS BLUETOOTH KAPCSOLAT
INTERNETBÖNGÉSZÉSRE ALKALMAS
AJTÓBA INTEGRÁLT KAMERA
VIDEÓRECEPTEK
U-SEE LED VILÁGÍTÁS
SOFT CLOSE – LÁGY AJTÓZÁRÓDÁS

A Candy innovatív sütője teljesen megváltoztatja
az ételkészítés élményét.
A teljes ajtót elfoglaló, 19 colos érintőképernyővel rendelkező CandyWatch&Touch multifunkciós sütőjében a sütési folyamat
minden egyes szakasza érintéssel vezérelhető és felügyelhető. Az integrált, nagy felbontású belső kamerán keresztül akár a
telefonunkról is ﬁgyelhetjük a sütőbe helyezett ételt a Candy saját fejlesztésű Simply-Fi alkalmazásán keresztül. A rendkívül
tágas, 78 literes belső tér, aU-See LED világítás, a SoftClose lágy ajtózáródás és a Wi-Fi kapcsolat mind a mi kényelmünket
szolgálják, hogy az ételkészítés igazán élvezetes és különleges élmény legyen.
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Whirlpool
AKZM 8480 WH/S/NB

A gyártó ezúttal is trenddiktátor sütőt alkotott, igaz ez a formatervezésre és a külcsín mögött rejlő sokoldalú tudásra is.
A 6. Érzék sütőfunkciókkal olyan
ínyencségek készíthetők el,
mint a rakott tészták, húsfélék,
kenyér vagy a pizza. A lágy záródású, négyrétegű sütőajtó még a magas hőmérsékletű pirolitikus sütőtisztítás
során sem forrósodik túl. Speciális funkciói között pedig
olyanok találhatóak, mint a melegen tartás, a kelesztés
vagy a gyors előfűtés. A modell három színben érhető el.

Whirlpool
OAKZ9 6200 CS IX

Az Absolute design abszolút jól
sikerült, így a Whirlpool modelljével egy elegáns és minden
ízében modern sütőt kapunk.
A 6. Érzék technológiával előre
programozott receptek közül lehet választani, a sütés pedig egy érintésre indul. Ilyen
például a csőben sültek, a húsok vagy a kenyér. A Cook3
funkció lehetővé teszi, hogy egyidejűleg akár három különálló fogás rotyogjon a sütőben, anélkül, hogy az ízek
és illatok keverednének. A halogénlámpa energiatakarékosabb teljesítményt tesz lehetővé.

Teka
HLB 860P

A dizájnt illetően csak jelest
adhatunk a Teka sütőjének,
amely fekete színével és érintésvezérlésű TFT-kijelzőjével
bármilyen elegáns, modern
konyha enteriőrjébe remekül
illeszkedik. A kijelzőn 20 programozott recept közül lehet választani, amelyek azonnal
indíthatók, a sütőtér tisztítására pedig három pirolízises
programot is kínál a modell. Az A+ energiaosztályzatú készülék külső felülete ujjlenyomatmentes, így annak tisztítása sem fog sok vesződséget okozni.

Melegen tartás

A sütő melegen tartja az ételt az alacsony hőfokot
használó funkcióval, így mindig ideális hőfokon szolgálható fel a menü.
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Whirlpool
AKZ9 6230 WH

A Whirlpool sütője nemcsak
szép, de rendkívül segítőkész
is, köszönhetően a magas
fokú technológiának. Egyetlen érintéssel indítható számos recept, az intelligens
készülék maga végzi el a különböző beállításokat, hogy mindig tökéletesen sikerüljenek a fogások. A Cook3 funkció használatával egyszerre
akár három különböző étel is készülhet, az aromák nem
fognak összekeveredni. A fehér színű modell az Absolute
design jegyében született meg.

Mikrohullám

Egyes modellekben elérhető a mikrohullám funkció is,
párosítható a hagyományos vagy akár a gőzsütéssel is.

Whirlpool W Collection
Csatlakozzon Ön is az intelligens főzéshez a Whirlpool készülékei segítségével
és fedezze fel a letisztult, élvonalbeli design legmagasabb fokát!
www.whirlpool.hu

Whirlpool 6. Érzék
Absolute termékcsalád
A kiemelkedő teljesítmény szépségének ihletője
az egyszerűség, tudatosság és fenntarthatóság.
Fedezze fel a Whirlpool legújabb termékcsaládját, az Absolute dizájn
sütőket, mikrohullámú sütőket, főzőlapokat, páraelszívókat! A kiemelkedő
teljesítmény szépségének ihletője az egyszerűség, tudatosság
és fenntarthatóság.
6. Érzék sütő Absolute dizájnban
Intuitív és használata egyszerű. Az új 6. Érzék Absolute termékcsaládsütője dizájnos és kiemelkedő teljesítményű készülék, aminek
köszönhetően felfedezheti, miként találkozik az egyszerűség a
kimagasló sütési eredménnyel.
Select & Cook Az intuitív programozásnak köszönhetően a 6. Érzék technológia lehetővé teszi az Ön számára a sütő különböző beállításait.
Az egyszerű kiválasztás, a könnyen olvasható kijelző, és az utoljára használt
funkció memorizálásával kényelmes és egyszerű a beállítás, így időt
takaríthat meg.
Funkciók minden recepthez A különböző tradicionális sütőfunkcióknak
köszönhetően könnyen kiválaszthatja az Ön számára megfelelőt a
mesteri ételekhez, hogy megtapasztalja, milyen is igazán rugalmasan sütni!
Energia és időmegtakarítás A Ready2Cook funkciónak köszönhetően
– amely mindig tökéletes eredményt biztosít – többé nincs
szükség előmelegítésre, így időt és akár 20% energiát takaríthat meg.
Cook3 funkció A sütőben lehetőség van egyszerre 3 szinten való sütésre
is, ezáltal időt és energiát takaríthat meg.

INTERJÚ • NÉMET KÁROLY CSONGOR • MEDIA MARKT

VÁLTOZÓ
KÖRNYEZETBEN

N

oha a hazai piac éppen növekszik, a piac szereplőinek számos kihívással is szembe
kell nézniük. A lokális trendek mellett pedig globális trendek is éreztethetik majd
hatásukat a következő években. Német Károly Csongorral, a MediaMarkt ügyvezetőjével
a logisztika nehézségeiről, az online szegmens alakulásáról, a technológiai fejlődés aspektusairól
és a kereskedelem koncentrációjának kérdéseiről is beszélgettünk.

Megítélése szerint meddig tarthat még a növekedés a hazai műszaki piacon? Milyen esélyt lát egy, a válság során
tapasztalt zuhanás bekövetkezésére?
Úgy vélem, 2020 után igen drasztikus változásokra számíthatunk. Az EU-forrásokkal kapcsolatosan várható változások számos területet érintenek majd, aminek egyenes
következménye lesz a fogyasztás jelentős visszaesése is.
A logisztikai költségek növekedése már most is érezhető,
csökkenő kereslet mellett pedig hatványozottan jelenik
majd meg ez a szempont is. A jelenleg zajló piaci „kakaskodás” vagy a forgalomarányos nyereségráta csökkenése
most még sok piaci szereplőnek belefér az üzletmenetébe,
a következő évtized elejétől azonban már nem valószínű,
hogy lesz ilyesmire lehetőség. Vannak, akik már most is
„takarékra” állították a működésüket, de az ellenkezőjére
is akad példa.
A logisztikai szektor nehézségei hogyan jelennek meg
a kereskedelemben? Hatással van vagy lehet a beszerzési
megfontolásokra, illetve a beszállítók és kereskedők
kapcsolatára?
Olyannyira hatással van a logisztika a működésre,
hogy a nagygépek területén elért eredményünkben például
komoly szerepet játszik a logisztikai kapacitásunk is. A logisztika látható, érezhető kihívást jelent a piacon mindenkinek, és jelentős mértékben befolyásolja a beszerzést és az
értékesítést is. A minőségi és mennyiségi vonatkozásokon
túl egyéb szempontok tekintetében is. Az euróárfolyam és
az olaj árának alakulása például jelentősen növeli a fuvarozási költségeket is. Az ingyen vagy nevetséges áron történő
32
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házhoz szállítás többek között ezért sem piacképes megoldás már. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy
a kiszállítás az utolsó érintkezési pont a vásárlóval. Ezért én
úgy gondolom, ha az áruházi értékesítő munkája az alaptevékenység szerves része, akkor ma már a logisztikát is ebbe
a körbe kell sorolni.
Mennyit tehet egy piaci szereplő a logisztikai nehézségek
leküzdése érdekében?
Ezt a kérdést több oldalról is megközelíthetjük. Bizonyos
termékkörök esetében a logisztika nem jelent komoly nehézséget. Egy notebook vagy egy telefon kiszállításához
lehet megfelelő partnert találni, hiszen logisztikai szolgáltatók tekintetében ez egy kínálati piac. Ha pedig vetünk egy pillantást a globális trendekre is, és megnézzük
az Amazon példáját, akkor azt vehetjük észre, hogy egy
ekkora cég is koncentrál a logisztikára, vásárol, újít, fejleszt ezen a téren. De az is látható, hogy nem akar túllépni egy szintet, ahonnan már nem tud kiszállni abból
a költségspirálból, amit a logisztika jelent. Éppen ezért
azt nehéz meghatározni, hogy a logisztikai feladatokból
mekkora részt kell saját berkeken belül tartani, és hogy
mennyit érdemes ebbe fektetni. Az viszont biztos, hogy
strukturális szinten alkalmazkodni kell a kihívásokhoz.
Egyrészt szaktudást kell „importálni” munkavállalók,
illetve specialisták révén, másrészt a teljes ellátási láncolatnak egy hatékony integrált rendszerként kell működnie
a forgalomtervezéstől a beszerzésen keresztül a raktározási és szállítási feladatokig. Mi pedig ennek megfelelően
alakítottuk ki a saját struktúránkat.

INTERJÚ • NÉMET KÁROLY CSONGOR • MEDIA MARKT

Az idei karácsonyi szezonban maradhat majd ki nem
aknázott potenciál a logisztikai gondok miatt?
Elképzelhetőnek tartom akár ezt is, de az eredmény
vonatkozásában valószínűleg ez most még nem lesz nagyon
drámai, tekintve, hogy az idei karácsonyi szezonban még
komoly növekedés várható.
Az online szegmens növekedési dinamikája lassul.
Milyen jelentősége lehet ennek a hosszabb távú tervezésben?
Még ha a növekedés dinamikája lassul is, az online szegmens még mindig jelentős mértékben bővül. Ebben nyilván
szerepet játszanak olyan katalizáló tényezők is, mint egy
új szereplő megjelenése, vagy egyéb, a versenyhez kapcsolódó impulzusok, ami több reklámban, több promócióban
ölt testet. De még ezt leszámítva is komoly fejlődésről beszélhetünk. Persze a recesszió, a logisztika problémái, vagy
akár egyéb piactorzító hatások erre a szektorra is kihathatnak majd, amivel nyilván érdemes számolni már most is.
Mennyire lehet reálisan értékelni az újabb piaci szereplők teljesítményét egy növekvő piacon?
Azt gondolom, minden koncepciónak lehetnek olyan elemei, amelyek a sikerességben a piaci növekedéstől függetlenül is szerepet játszanak. Például egy olyan piacon, aminek nagyságrendileg a felét a főváros és környéke teszi ki,
hasznos, ha van legalább egy fővárosi üzlet, ahogyan jól
jön az is, ha a márkának van egy jól azonosítható „arca” is.
Ennek sikeressége pedig elsősorban azon múlik, hogy az
mennyire karakteres, egyedi, nem pedig azon, hogy men�nyire szimpatikus. És lehetnek olyan alkalmazott eszközök
is, amelyek csak a „vadkeleten” mennek el. A reális értékeléshez ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy láttunk-e már
mindent, amit az adott szereplő tud, mert ha az a jelenlegi
eredményekben nem is látszik, a későbbiekre nézve viszont
komoly tartalékot jelenthet.
Mennyire automatizálódik a kereskedelem? Lehetségesnek tartja, hogy bizonyos folyamatokban algoritmusok
vegyék át az emberek szerepét?
Az nem kérdés, hogy ebbe az irányba halad a kereskedelem. Az emberi erőforrás egyre nagyobb költségeket jelent,
a technikai fejlődés pedig egyre több lehetőséget kínál.
Bizonyos folyamatok, mint az árazás vagy a szortiment-összeállítás, pedig már most is szinte teljesen automatizálhatók. A beszállítói oldalon azonban sokkal kevésbé érezhetően van jelen a technológiában rejlő lehetőségek kiaknázása.
A hatékonyság viszont kulcskérdés az eredményesség tekintetében. Számunkra ezért alapvető, hogy az igényfelmérés,
beszerzés és tárolás folyamata egy integrált rendszerben valósuljon meg. Központosítási törekvéseink hátterében pedig
éppen ez a megfontolás áll.
A központosítás révén nem vesznek el a lokális információkból nyerhető előnyök?
A lokális igény nem különösebben szignifikáns tényező
a magyar piacon, ami körülbelül akkora, mint Kínában
egy város. A technológia fejlődése, az online térhódítása
pedig még inkább háttérbe szorítja jelentőségét. Ugyanakkor

Német Károly Csongor

a lokalitás hozadéka nem is feltétlenül képes kompenzálni
az extra komplexitást.
Az idén több kínai cég is felvásárolt európai márkát.
Ön szerint az ilyen akvizícióknak mik a mozgatórugói?
Egyik oldalról időről időre divatba jön a felvásárlás, tulajdonképpen a világpiaci körülményektől függetlenül.
Akvizíció és profiltisztítás váltják egymást a fő stratégiai
irányok tekintetében. Erre számtalan példa van az elmúlt
évtizedekből a műszaki szegmensen kívül is. Másik oldalról viszont kétségtelen, hogy egyre erőteljesebb a globális
koncentráció, ami foglalkoztatja a piaci szereplőket. Hatalmas óriások jönnek létre, akik mellett mindenki igyekszik
releváns méretű maradni a piacon, és betagozódni valamilyen csoportba.
A koncentráció a kereskedői oldalon is megjelenik?
Egyértelműen igen. Éppen ezért egyre szükségesebbé
válik egy erős európai összefogás a kereskedői oldalon.
Az ugyanis nem kérdéses, hogy az amerikai és ázsiai piac
mamut kereskedői Európában is meghatározó szerepet kívánnak majd betölteni. A Media Markt Saturn kezdeményezése alapján létrejött ERA (European Retail Alliance)
pedig többek között azt a célt szolgálja, hogy az európai piacokon megmaradjon az európai kereskedők dominanciája.
Az európai kereskedelem pedig szerencsére erre az összefogásra nyitottságot mutat.
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Forrás:

Mumusból jó tündér
Hatékony és optimális
vízelosztással a környezetért

A TAVALYI BLACK FRIDAY IDŐSZAKBAN, MÍG HORVÁTORSZÁGBAN VÉRNYOMÁSMÉRŐBŐL,
LENGYELORSZÁGBAN KÁVÉDARÁLÓBÓL, ADDIG
IDEHAZA MOSOGATÓGÉP-TABLETTÁBÓL ÉRTÉKESÍTETTEK LEGTÖBBET AZ ONLINE ÜZLETEKBEN. AZ
ADAT ANNAK FÜGGVÉNYÉBEN ÉRDEKES, HOGY MÍG EGY ÉVTIZEDE MUMUS VOLT A TERMÉKCSALÁD, ADDIGRA MÁRA LÁTHATÓLAG
A MINDENNAPJAINK RÉSZE LETT.
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Hacsak nem arról van szó, hogy a hazai lakosság jelentős része
színes cukorkának vélte a mosogatógép-tablettát, akkor a magyar háztartásokba is megérkeztek a mosogatógépek, ami már
az energiatakarékosság miatt is üdvözölendő. A környezettudatosságnál maradva, talán ennél is fontosabb, hogy a kapszulás
mosogatás jóval kevésbé terheli a környezetet, mint a folyékony
mosószeres megoldás. A vegyszeres termékekkel szemben ráadásul ma már vannak természetes anyagból készült, foszfátmentes tabletták is, amelyekkel ugyanolyan hatékonyan lehet
mosogatni. Mivel vészesen gyakran hívja fel a figyelmet a média
arra, hogy mennyire túlterheltük a bolygót, így az ilyen megoldások népszerűsítése akár a gyártók felelőssége is lehet, hiszen
általuk sokakhoz juthat el a környezettudatos gondolkodásra
való felhívás.

Vonzó megoldások

Mindenesetre a valamikori sztereotípia, miszerint a mosogatógép sok vizet használ és költséges a használata, mára teljesen
leomlott, jóllehet ehhez szükség volt az eltelt idő fejlesztéseire
is. És az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez csak akkor
van így, ha megfelelően használjuk a készüléket, ha például minden kávéscsészét külön mosogatunk el, akkor nyilván
nem lesz költséghatékony a használata. Félretéve az extrém
példákat, a 6-9 literes vízfogyasztás és egy A++ vagy jobb
energiaosztályzat sokkal jobban kíméli a környezetet, mint
a forró csapvizes mosogatás, ahol ugyanannyi edényre 30-40
literes vízfogyás is juthat. A számok közötti különbség meglehetősen nagy, és az sem meglepő, ha valaki kételkedik benne,
hogy 6 liter vízzel el lehet mosogatni. Pedig el lehet, annyi
a titka, hogy a vizet célzottan és optimálisan kell elosztani, persze a szivattyúteljesítmény és a víz áramlásának az ereje is
befolyásolja a végeredményt, de a gyártók mára megtalálták
a technológiát, amivel minimalizálni lehet a vízfogyasztást. Természetesen a szenzoros vezérlés és ellenőrzés már rég elérhető a termékcsaládnál, ami az egész mosogatási folyamatot
optimalizálni tudja, és a szennyezettség mértékéhez képest
határozza meg a felhasznált víz mennyiségét.
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A gyerekek szeretik
utánozni a h seiket.
Bemutatjuk az Eat like a Pro kampányt a Beko háztartási gépekkel.
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AEG
FSE83400P

A keskeny, 9 terítékes, A+++
energiaosztályzatú mosogatógép intelligens szenzorokkal határozza meg a mosogatáshoz szükséges víz és
energia mennyiségét, minimalizálva ezzel a mosogatás
költségeit. Programjai között
megtalálható például a 30 perces gyorsprogram, vagy
az üvegvédelem, amely teljes biztonságot kínál a törékenyebb borospoharaknak is. Az AirDry rendszer cseppmentesen szárítja még a műanyag edényeket is.

Beko
DSN26420X

A nagy méretű, fekete kezelőfelülettel, valamint az inox-fehér
színválasztással egy igazán impozáns mosogatógépet kapunk
a Bekótól. Az A+++ energiaosztályzatú modell hat programja
között olyan hasznos opciók
érhetőek el, mint az ECO, vagy
a mindennapokat megkönnyítendő 30 perces miniprogram. A szenzortechnológia a kényelem jegyében megállapítja az edények szennyezettségi fokát, és kiválasztja
a legmegfelelőbb mosogatási programot.

AEG
FSK93800P

A SoftGrip és SoftSpikes technológia tökéletes védelmet kínál
a törékeny üvegpoharaknak is, ráadásul a kihúzható és felemelhető
alsó kosár miatt a ki- és bepakolás
is rendkívül biztonságos. Az A+++
energiaosztályzatú mosogatógép
programjai között olyan népszerű megoldások érhetőek el, mint
az ECO program, vagy a 30 perces gyorsprogram.
A 13 terítékes modell működési zajszintje rendkívül alacsony, mindössze 39 dB.

Duó Zóna

Ez a funkció kéttípusú mosogatást végez: az alsó kosárban intenzív mosogatás történik, a felső kosárban
pedig kímélő mosogatás. Elsősorban eltérő szennyezettségű edények mosogatásához ideális.

36 SELL
SELL2018
2018NOVEMBER
NOVEMBER

Bosch
SMV88TX36E

A Bosch A+++ –10%-os energiaosztályzatú mosogatógépe
már 6 literes vízfogyasztás
mellett is képes elmosogatni
13 terítéket, vagyis az energiafelhasználást
sikerült
a minimálisra szorítania a
gyártónak. A „zöld” készülék olyan extrákat kínál, mint
a távolról való indítás lehetősége, vagy az extra szárítás,
nyolc programja között megtalálható a csendes, a rövid
és az üvegprogram is. A beállításokat a nagy felbontású,
színes TFT-kijelző segíti, amely esztétikai szempontból is
jelest érdemel.

Gyorsprogram

Ez a lehetőség abban az esetben hasznos, amikor
fontos a gyorsaság, és nem túl szennyezett az étkészlet, ideje leggyakrabban 30 perc, de esetenként már
15 perc alatt is képesek végezni a mosogatással.

KÉNYELEM ÉS
ÉS HATÉKONYSÁG
HATÉKONYSÁG
KÉNYELEM

Miele PowerDisk
Idén ősszel mutatta be a Miele különleges innovációját, az egyedülálló PowerDisk rendszert. A mosógépeknél
megismert TwinDos automatikus adagolórendszerhez hasonló előnyöket biztosító megoldás révén a Miele
PowerDisk mosogatógépek maximális kényelmet és hatékonyságot garantálnak
A PowerDisk lényege, hogy a mosogatógép automatikusan adagolja a tisztítószert, amely speciálisan az ehhez a megoldáshoz fejlesztett
por granulátum formájában kerül a készülékbe. A rendszer a választott programhoz igazítva pontosan az adott ciklushoz szükséges men�nyiséget használja. Automatikus program esetén pedig az adagolás igazodik a készülék szenzora által érzékelt szennyezettségi fokhoz.
A tisztítószert tartalmazó kb. 15 cm átmérőjű és alig 4 cm magas korong egyszerűen és gyorsan behelyezhető az ajtó belső oldalán található
rekeszbe. A mosogatóprogram során a korong forog és minden fordulat során egyszer meghatározott mennyiségű por granulátumot juttat
a mosogatótérbe. Normál program során, átlagos használat esetén a granulátum 20 ciklusra elegendő, vagyis nagyságrendileg havonta
egyszer elég gondoskodni a tisztítószerről.
A készülék nyújtotta kiváló mosogatási eredményhez, a tisztítószer is jelentős mértékben hozzájárul, amit egy független intézet összehasonlító mérései is alátámasztottak. A formulát pontosan a rendszerrel felszerelt modellekhez igazították. A hatékony
tisztítás érdekében a gyorsan feloldódó por granulátum több összetevőt is tartalmaz. Speciális enzimek szolgálják, hogy már alacsony hőmérsékleten is kiváló legyen
az eredmény, az alapos tisztaságról és frissességről aktív oxigén is gondoskodik, más
komponenesek pedig az üveg- és ezüsvédelmet biztosítják. Természetesen öblítő
és só funkcióval is rendelkezik a megoldás. Így a PowerDisk erős, ugyanakkor kímélő
tisztítást garantál. A rendszert nedvesség és hő elleni speciális védelem is ellátták,
ami a PowerDisk használatának teljes időtartama alatt állandó minőséget biztosít.
A mosogatógép ajtajában klasszikus kétkamrás tartály is található, amelynek köszönhetően a készülék hagyományos tisztítószerekkel is használható.
A PowerDisk modellek a speciális automatikus adagoló rendszer mellett számos további
hasznos funkcióval is rendelkeznek. Így ezek a készülékek Wi-Fi hálózatba is köthetők,
és a Miele applikációjának segítségével mobil eszközről vezérelhetők. Még a teljesen integrálható modellek is „M Touch“ színes kijelzőt kaptak, amellyel a teljesen beépíthető
mosogatógépek is az okostelefonokhoz hasonlóan kezelhetők. Ez a vezérlőfelület közvetlen érintéssel, húzással vagy törléssel történő intuitív kezelést tesz lehetővé, valamint
a szimbólumok és szövegek briliáns megjelenítését garantálja. A Miele a bepakolási lehetőséget is tovább finomította újabb elhelyezési opciókkal, így például a felső kosárban
a tüskesor minden második tüskéje lehajtható. Az új 3D evőeszköz-fiókban pedig a jobb
oldali rész lesüllyeszthető és ezzel az evőeszközök mellett a kisebb mosogatnivalóknak
is jut hely. A készülékek mindemellett még rendkívül energiatakarékosak is. A teljesen új
kialakítású vízkeringtetési rendszernek köszönhetően akár 6 literes vízfogyasztás is elérhető, az energiahatékonyság pedig „A+++ mínusz 10 százalék“. Ugyanakkor a bevált
Miele-jellemzők is, mint a QuickPowerWash program („A“ tisztítási teljesítmény 58 perc
alatt), a belső tér LED-világítása (BrilliantLight) vagy a fogantyú nélküli ajtó kinyitása kopogtatással (Knock2Open) a kínálat részei maradnak.
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Bosch
SPV66TX01E

A Bosch 45 cm széles, A+++
energiaosztályzatú
mosogatógépe 10 terítéket már 9,5
literes vízfelhasználás mellett
képes elmosogatni. Hat programja között, mint a rövid vagy
az üvegvédelem, három speciális mosogatási opció, a VarioSpeed Plus, a Higiénia
Plus és az Extra szárítás is elérhető. A belső higiéniáról
az öntisztító rendszer, valamint a „gépápolás” program
gondoskodik. A mosogatás hőmérséklete hat különböző
fokon programozható.

Candy
CDIM 3T623PRDF

A Candy A+++ –10%-os
energiaosztályzatú mosogatógépe wifikapcsolat révén távolról is vezérelhető,
illetőleg ellenőrizhető. A 16
terítékes modell összesen
12 mosogatóprogramot kínál, köztük az Eco és expressz programot. A mindössze
10 literes vízfogyasztással dolgozó modell nemcsak patyolattisztára mosogat mindent, de a szárítási hatékonysága is kiváló. A mindig higiénikus mosogatásról a tripla
öntisztító szűrő gondoskodik.

Bosch
SMI88TS36E

A 3D légáramlásnak köszönhetően még a műanyag edényeket is tökéletesen szárítja a Bosch mosogatógépe,
amely A+++ –10%-os energiaosztályzatot kapott. Nemcsak az áramfogyasztás, de a
vízfelhasználás is figyelemre
méltóan alacsony, mivel 13 terítéket már 6 liter vízzel is
képes elmosogatni. A higiénikus környezetről az öntisztító szűrőrendszer gondoskodik, de extrái között olyanok is
elérhetőek, mint a távolról való indítás lehetősége.

Higiéniaprogram

Ez a program 70 °C-on mosogat, 75 °C-on öblít, így az
edények és a cumisüveg tökéletesen tiszták lesznek,
biztosítva az egészséget és a teljes higiéniát.
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Electrolux
ESI8730RAX

Még a törékenyebb, vékony
borospoharakkal is kíméletesen bánik az Electrolux A+++
energiaosztályzatú mosogatógépe, köszönhetően a különleges SoftGrip gumikaroknak.
De a 15 terítékes modell hat
programja között elérhető az
üvegprogram is, ami további védelmet kínál a kényesebb
poharaknak. Az energiatakarékosság jegyében az intelligens szenzorok érzékelik a szennyezettség szintjét, és
ez alapján állítják be a lehető legkedvezőbb vízfelhasználást.

IonTech technológia

Az ionizáció természetes folyamatának elvén működik, amely természetes módon szünteti meg a szagokat és tartja a mosogatógépet frissen, még piszkos
edényekkel is.

A Konyhakiállítás érdekes,
sokrétű, változatos esemény a
látogatók számára és persze nem
utolsó sorban a legnagyobb hazai
konyha tematikájú rendezvény.
A kiállítók számára pedig egy
olyan elsőrendű platform,
ahol nem csak bemutathatják
készülékeiket, de azok
célcsoportjával is találkozhatnak.
A jövő évi jubileumi 10.
Konyhakiállítás kapcsán, az
eseményen hosszú évek óta
kiállítóként megjelenő márkák
képviselői is megosztották
gondolataikat, hogy számukra mit
jelent az expó.

„A BSH hosszú évek
óta az egyik legnagyobb
kiállítóként van jelen a
Konyhakiállításon. Nem
véletlenül, hiszen a rendezvény kiváló lehetőség
arra, hogy márkáink
széles választékát,
különleges innovációit,
termékújdonságait bemutassuk, közelebb hozzuk vásárlóinkhoz, sőt az
esemény arra is alkalmat
teremt, hogy vásárlóink
mellett partnereinkkel is
találkozzunk.”
Marosi Mária
BSH marketing vezető

“A HITACHI hűtőszekrények első bemutatására a Konyhakiállítást választottuk. Bár a márkanév nem volt ismeretlen a piacon, az új termékkör bevezetése komoly feladat,
melynek során a brand debütálása is rendkívül fontos.
Nem mindegy, hogy miként és milyen környezetben találkoznak vásárlóink először az adott márkával. Több éves
tapasztalatunk alapján úgy éreztük, ez a rendezvény
ideális hátteret nyújt egy más szektorból már ismert, de
konyhatechnikában most debütáló brand piaci bemutatkozásához.”
Ritter Tibor
Ecorgan Kft. értékesítési vezető

KIÁLLÍTÓI SZEMMEL

„Egy olyan prémiummárka, mint a Jura, egyedi megközelítést igényel. A választék minél teljesebb bemutatása mellett, a készülékek előnyeinek megismertetése
is hangsúlyos szempont. Egy kávéfőző esetében
pedig a kipróbálás lehetősége is lényeges aspektus.
A Konyhakiállítás ezért is fontos esemény számunkra,
hiszen kiállítóként mindezt egy széles közönség előtt
is megvalósíthatjuk.”
Molnár Tamás
Tulajdonos, Kávé & Hűtő Profi Kft.

„A Whirlpool készülékeiben számos fejlett
technológia gondoskodik az energia megtakarításról, a hatékonyságról vagy éppen a
kényelemről. Az egyes
megoldások gyakorlati előnyeit azonban
meg kell ismertetni a
felhasználókkal, el kell
magyarázni azokat a
vásárlóknak. Erre pedig
leginkább egy személyes találkozás ad
alkalamat.
A Konyhakiállítás többek között éppen ezt a
lehetőséget biztosítja
számunkra.”
Láncz Domonkos
Whirlpool marketing
igazgató

„A Gorenje kínálatában igen hangsúlyos szerepe van a dizájnnak.
A márka több világszerte ismert tervezővel is dolgozott már együtt
az elmúlt két évtized folyamán. A formatervezők nevével fémjelzett termékcsaládok esetében pedig a termékjellemzők mellett
különösen fontos a készülékek megjelenése is, más szavakkal,
hogy azok miként „öltöztetik fel” a konyhát. Ezért lényeges, hogy
vásárlóinknak be is tudjuk mutatni a modelljeinket. A Konyhakiállítás pedig kiváló lehetőséget biztosít számunkra mindehhez.”
Földes Ádám
Gorenje marketing menedzser
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Gorenje
GV68260

A Gorenje felveszi a versenyt
a rohanó hétköznapokkal,
a 13 terítékes modell ugyanis
mindössze 20 perces gyorsprogramot kínál, ha valakinek még ez
is sok lenne, akkor a SpeedWash funkcióval kombinálva már 15 perc alatt el lehet mosogatni. A gyártó IonTech technológiát épített a modellbe, amivel természetes módon szünteti meg a szagokat
és kínál tökéletes higiéniát. A prémiumkategóriás modell
vízfogyasztása is figyelemre méltó, már 6,9 liter vízfelhasználás mellett képes végezni a 13 terítékkel.

Miele
G 6997 SCVi XXL K2O

A Miele fogantyú nélküli mosogatógépe 6,5 literes vízfogyasztás mellett képes tisztára varázsolni a teljes töltetet, mindez
pedig A+++ –20%-os energiaosztályzattal párosul. A wifikapcsolat révén távolról is irányítható, illetőleg ellenőrizhető a modell, amelynek ajtaja
automatikusan kinyílik, ha véget ért a program. A levegőkeringtetéses Turbothermic szárításnak köszönhetően
még a műanyag edények is gyorsan és cseppmentesen
száradnak.

Electrolux
ESL4581RO

A kilencterítékes, keskeny mosogatógép kiváló választás kisebb
családok, egyedülállók részére.
Az A++ energiaosztályzatú modell intelligens szenzortechnológiát kapott, ami minimalizálja
az energiafelhasználást: érzékeli
a szennyezettség szintjét, és ez
alapján igazítja a vízfelhasználást. Ami a dizájnt illeti, stílusosan, a padlóra világított
piros pont jelzi, hogy a program még fut, a zöld pedig azt
mutatja, hogy a program lejárt.

Önellenőrző rendszer

Bármilyen hiba esetén a gép értesíti a felhasználót a
hiba jellegéről.
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Neff
S527T80X5E

A+++ –10%-os energiaosztályzatot kapott a Neff 13 terítékes
mosogatógépe, amely maximális rugalmasságot kínál állítható, felhajtható elemeivel a ki- és
bepakolásnál. Nyolc programja
között olyan hasznos megoldások érhetőek el, mint a csendes 50 °C, rövid 60 °C vagy az
üveg 40 °C. Zeolittechnológiával nemcsak energiatakarékosan szárít, de teljesen cseppmentesen is. A tökéletes higiéniáról pedig az öntisztító rendszer gondoskodik.

Távoli indítás

Wiﬁkompatibilis mosogatógépek, amely egy okostelefonra letöltött applikációval távolról is indíthatók, illetőleg ellenőrizhetők.

0% vezeték.
100% kényelem.
A Bosch vezeték nélküli porszívói mindig kéznél vannak, és mindenhova
eljutnak. Nincs botladozás a kanyargó vezetékben csak a határtalan
tisztaság kellemes érzése. A Bosch Zoo’o modell a háziállatok
szerelmeseinek kedvence, hiszen ProAnimal Brush szívófeje
a kis kedvencek szőrét is tökéletesen felszedi.
www.bosch-home.com/hu

most

*A promóció időtartama: 2018.10.15 - 2018.12.31
Részletek:www.bosch-home.com/hu/promociok/vezeteknelkul10

10

jár*
vissZA

TERMÉKCSOPORT • BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

Whirlpool
WIP 4O32 PGE

Az A+++ energiaosztályú
mosogatógép 14 terítéket mindössze 9 literes
vízfogyasztás
mellett
képes ragyogóan tisztára varázsolni, a Turbo
Dry szárítás pedig még
a műanyag edényeket is cseppmentesen szárítja. Az
antibakteriális program kiválóan alkalmas babaholmik
mosogatására, de megtalálható a repertoárban az üvegvédelem, a csendes program vagy a higiéniát garantáló
öntisztító program is.

Whirlpool
WIF 4O43 DL GTE

Tizenegy programot és professzionális Power Dry szárítást kínál a tökéletes végeredmény érdekében a Whirlpool
mosogatógépe, amely A+++
energiaosztályzatot kapott.
A legoptimálisabb energiafelhasználásról a 6. Érzék
szenzorprogram gondoskodik, és már 9,5 liter vízfelhasználás mellett elmosogatható a 14 teríték. Programjai között megtalálható például a kímélő üvegprogram,
a gyors, az antibakteriális program és az öntisztítás is.
A beállításokat digitális kijelző segíti.

Smeg
STX130L

A Smegnél mindig is kulcs�szerepet játszott a dizájn, jelen modell esetében sincs ez
másként. A színválasztás és a
letisztult formavilág egy tökéletesen elegáns modellt alkotott, amely bármilyen magas
minőségű konyha enteriőrjébe
remekül illeszkedik. A 13 terítékes készülék A+++ energiaosztályzat és alacsony vízfogyasztás mellett végzi a
mindennapi mosogatást. Az öt program, amelyet kínál,
akár 24 óra késleltetéssel is indítható a kényelem jegyében.

Teríték

Az IEC-szabvány szerint egy teríték az alábbiakból áll:
levesestányér, nagy lapostányér, desszerttányér, kis
üvegpohár, teáscsésze és csészealj, kés, villa, leveseskanál, desszertkanál, teáskanál.
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Whirlpool
WBO 3T333 DF I

A külső kezelőpaneles mosogatógép már 9,5 literes
vízfogyasztás mellett képes elmosogatni 14 terítéket, mindezt pedig A+++
energiaosztályzat mellett.
A 6. Érzék PowerClean
szenzorfunkció gondoskodik a tökéletes végeredményről és az optimális beállításokról. Számos programja között olyan extrák érhetőek
el, mint a szupercsendes éjszakai 50 °C program, az antibakteriális program vagy a SelfClean program. Késleltetett indításra is van lehetőség 1 és 24 óra között.

Töltöttségérzékelő

A szenzortechnológia érzékeli, mennyire van megpakolva a mosogatógép, és ehhez képest határozza meg
az optimális vízfelhasználást.

WMP501 gofrisütő
Egyedi forma a jobb barnuláshoz,
Klasszikus négyzet alakú forma,
Kiváló minőségű tapadásmentes
bevonat,
Termosztát,
700W

33mm
széles
nyílás

2 gofri

EKS801BK Duplafalú vízforraló
1,5
liter

TSS801BK pirító

Külső fal fekete csiszolt alumínium
2200W
Kék LED világítás a melegítés alatt

870W
Fekete csiszolt alumínium test,
Kenyér pozicionáló
Újramelegítő és olvasztó funkció

Konyhában, fürdőben, nappaliban
Legyen szó reggeli készítésről, étel előkészítésről vagy akár szájápolásról és takarításról, a Blaupunkt kiskészülék választékát ergonomikus, praktikus, hatékony
modellek alkotják, amelyek nem csak technikai színvonalukkal, funkcionalitásukkal, de modern, elegáns kivitelük révén, megjelenésükkel is tökéletesen megfelelnek a vásárlók elvárásainak.

0,6 literes
portartály

SJV601 SLOW JUICER
VCH601 Vezeték nélküli porszívó
Erős 22,2 voltos elektromotor
Lítium akkumlátor, akár 45 perces
üzemidővel
Elektromos forgókefe
LED világítás
Háromszoros levegőszűrő
2,2kg súly

Nagy bedobó nyílás: 85mm
70dB alatti zajszint
1literes gyümölcslés tál
1literes pép tartály
400W DC motor

HBD801WH botmixer szett
1000W

DTS701 Elektromos fogkefe
4
program

60-80rpm
forgási
sebesség,

UltraSonic vibrációs technológia
41 000 tisztítási mozdulat percenként,
4 program: érzékeny, napi használat, masszírozó,
fogfehérítés,
Kétperces időzítő,
30 másodperces intervallumú mikro-időzítő,
amely az UV-fertőtlenítőt jelzi

DC motor
4 szárú pengék titán
bevonattal
Levehető rozsdamentes
acél keverő rúd
Sebességszabályozás
Szeletelő, habverő,
pürésítő, aprító és
műanyag edény

Enjoy it.

A márka története

kezdet

Az Elektro-Praga államosítása
megtörtént Prágában, melynek
köszönhetően 1995-ig viselte a
vállalat ezt a nevet.

1943. szeptember 3-án a Jan Prošvic elektrotechnika vállalkozó
megalapította az ESA részvénytársaságot. Ő alapozta meg a
háztartási elektromos készülékek termelését Hlinskuban, és
elkezdte az elektromos vasaló gyártását.

A Rynovic porszívók gyártása,
amely rövid idő alatt jelentős
termelést biztosított a vállalatnak,
átkerült Hlinsko-ba.

Bejegyzésre került az ETA
védjegy, amely még mindig a
legismertebb márkának számít
Csehországban az elektromos
készülékek között.

Stanislav Lachman, a világhírű tervező, az ETA
elektromos háztartási gépeit tervezte. Legismertebb
termékei közé tartozik az 1954-es csésze alakú
konyhai keverő és 1973-ban megtervezte a
legnagyobb vasalási felülettel rendelkező,
négyszögletes formájú vasalót, az ETA 211-et.

Elkezdődött az ETA x400
porszívó gyártása, melyből az
elmúlt 16 évben csaknem
2 500 000 db hagyta el a
gyártószalagot.

A cég felvette az ETA a.s.
nevet, és az ETA védjegy
lett.

Elindult a gépjárműipari
alkatrészek gyártása, és egy
új tervező csatlakozott a
vállalathoz Zdenka Veverky
személyében.

2008. augusztus 1-én
elindult a különálló
műanyag alkatrészek
gyártása, és megalakult a
független Plastkov. Az ETA
ebben az időszakban csak
háztartási gépekre
összpontosít. 60 év után új
logó lép életbe a cégnél.

Az ETA továbbra is a cseh tervezés
és a cseh minőség nevében
jelképezi a hazai elektromos
készülékek hagyományát és
történelmét, és továbbra is a
háztartási elektronika legismertebb
márkája marad Csehországban.
Az ETA minőségi háztartási
készülékeivel megerősíti
vásárlóinak biztonságérzetét.
Emellett pedig 2, 3, 5, vagy akár 10
éves hosszabbított garanciát kínál
bizonyos termékeihez.

Befejeződött az ETA
219/220-as száraz vasaló
gyártása, amelyből 1972
óta csaknem 11,5 millió
darab készült.

2015 őszén a cseh ETA új
e-shopot indít. Minden
tőlük telhetőt megtesznek
az ügyfelek
elégedettségéért, ezért a
megrendeléseket bármely
boltban átvehetik, akár a
rendelés leadását követő
egy órán belül.

A Gratus a cseh piacon
negyedszerre is a legjobban
eladott konyhai robot lett.
A folyamatos innovációnak
és új tartozékoknak
köszönhetően igazán
multifunkciós géppé vált a fém Gratus Kuliner is ezt
bizonyítja.

Újdonságok
év
a jelen
Az ETA idén ünnepli fennállásának
75. évét, melyet az új retro STORIO
kollekcióval ünnepel. A kollekció a
márka hosszú történetére utal,
amely szinte minden cseh és szlovák
háztartás részét képezte az elmúlt
időszakban.

4AAAA porszívók
Napjainkban a porszívó szegmens
legnagyobb újdonsága a 4AAAA. Ezek
a besorolású porszívók a legjobb
eredménnyel tisztítanak a kemény
padlóktól a szőnyegekig minden
felületet, mindezt a legjobb energiahatékonyság és leghatékonyabb szűrés
mellett. Ebben a kategóriában
egyedülálló az Adagio porszívó, mely
két színváltozatban kapható.

STORIO kollekció
A STORIO kollekció ötvözi a retro
design-t az innovatív modern
megoldásokkal. A kollekció termékei
minden konyhába illeszkednek,
időtálló designjuknak köszönhetően.
Nem kell kompromisszumot kötnie a
teljesítmény és a design között.

FORTELO porszívó
Élvezze a rendkívül csendes Fortelo állóporszívó használatát, amely
rendkívül erős, 40 V-os lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, és igen
erős szívóerővel és rendkívül hosszú, akár 90 perces használati idővel
segíti a takarítást. Mindezt két szívóteljesítmény szinten, porzsák
nélküli kivitelben biztosítja.

AQUAMASTER 3in1
Az Aquamaster 3 az 1-ben multifunkciós
készülék az elsőszámú segítség a
keménypadlók tisztításához. Ezzel az
készülékkel lehetséges a porszívózás,
felmosás és padló feltörlése is. Másik
előnye, hogy 21,6 V-os lítium-ionos
akkumulátorral működik, és víztisztító
szűrőjének köszönhetően növeli a
tisztítás hatékonyságát.

Légtisztító VENTUM
A 6 szűrővel ellátott Ventum
légtisztító összegyűjti a
levegőben lévő port, és
optimális mikroklímát teremt
minden szobában, mindent
letisztult design mellett.
Asztmás vagy allergiás emberek
számára is alkalmas, mivel a
többlépcsős szűrőrendszere a
levegő legtöbb szennyeződését,
például a polleneket, atkákat,
vagy a kellemetlen szagokat is
kiszűri.

Böngésszen termékeink
között az alábbi linken
Az ETA termékek hivatalos forgalmazója az ETA Hungary Kft. - 1116 Budapest, Építész utca 8-12. 2.em. 7-8. - info@eta.hu

www.eta.hu

BEÉPÍTHETŐ

ROVATCÍM

formabontás

A háztartásigép-kínálat zömére jellemző a tradicionális kivitel,
persze a dizájn, a megjelenés sokféle lehet, de az alapkoncepció
lényegében ugyanaz. Vannak azonban olyan modellek is, amelyek
a hagyományostól jelentősen eltérnek. Természetesen a beépíthető szegmensben is akadnak ilyen készülékek.

Egy-egy termékcsoporton belül az átlagostól eltérő
kivitelben készülő modellek az adott fogyasztói igényeihez alkalmazkodva jelennek meg. Ilyen például a dupla
ajtajú sütő, vagy az úgynevezett „range cooker”, sőt
tulajdonképpen a felül töltős mosógép is idesorolható.
Ezeknek a készülékeknek megvannak a maguk piacai,
ahol népszerűek és jelentős mennyiségben értékesíthetők, de lényegesen szűkebb
szortimenttel más
országokban is
fel-felbukkannak.
Vannak azonban
olyan speciális
megoldások is,
amelyek a másfajta kivitellel az
exkluzív, egyedi
megjelenésben
rejlő piaci lehetőséget veszik célba.
Ezek között is a
leggyakoribbak a standardtól eltérő méretű modellek.
Ilyen például egy 120 centméter széles főzőlap. Egyes
készülékek viszont ennél is tovább merészkednek a formabontásban, és egy új koncepciót testesítenek meg.
A beépíthető hűtő- és fagyasztófiókok ezt a kategóriát
képviselik. Ugyan ezekből a készülékekből igen széles
modellválaszték létezik, mi több a magyar piacon is
akadnak olyan márkák, amelyeknek a kínálatában
megtalálhatóak a szóban forgó modellek is, idehaza
mégis szinte ismeretlen a szegmens. Ebben a hazai
kereskedelemre jellemző kreativitáshiány mellett az is
közrejátszhat, hogy
a vertikális elhelyezés elsőre nem tűnik praktikusnak. Valójában azonban
rekeszekkel és belső fiókokkal a be- és kipakolás
egyszerű, és a rendezhetőségre és átláthatóságra
sem lehet panasz.
A Liebherr egyes modelljeiben még emelőrendszer is van, ami még
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tovább
könnyíti az
elhelyezést.
Egy konyhasziget esetében pedig különösen
praktikus lehet egy ilyen
készülék optimális helykihasználás
és rugalmas kialakítás vonatkozásában.
De a kivitelben további lehetőségek is rejlenek.
A Caso dohányzóasztal-hűtője ezt testesíti meg.
A nappaliban asztalként elhelyezhető készülék a
komfort és praktikum páratlan kombinációja, amely
még hangfalként is képes funkcionálni. Egy kéznél lévő
italhűtő előnyeit nem nagyon szükséges ecsetelni, elég,
ha a foci-vb-re vagy egy baráti összejövetelre gondolunk, és a dolog magától értetődő. A fiókos kivitel a
hűtés mellett a mosogatásszegmenst is megihlette.
A mosogatógép-fiókok az elhelyezés tekintetében pedig
még nagyobb rugalmasságot kínálnak. A kompakt
méret a kisebb konyhák számára is ideális megoldást
kínál, hiszen még egy keskeny mosogatógépnél is kevesebb helyet igényel, ráadásul jobb helykihasználhatóságot is nyújt. Több készülék kombinációjából pedig
funkcionális előnyök is származhatnak. A hagyományos
készülékek féltöltet opciója igen hasznos megoldás,
a mosogatófiókok kombinációja viszont nemcsak
a kisebb mennyiség mosogatását teszi lehetővé,
hanem egyszerre különféle programok használatát is,
amelyek akár külön-külön is indíthatók. Kimaradt poharakhoz és tányérokhoz nem
kell megvárni, míg
a gép befejezi a már elindított ciklust, vagy külön
kezelhetők az erősen és
a kevésbé szennyezet
edények. A fiókos kivitelek
pedig, legyen szó hűtőről
vagy mosogatógépről,
különleges dizájnt, egyedi
megjelenést képviselnek,
ami beépíthető készülékek
esetében különösen hangsúlyos szempont a legtöbb
vásárló számra.

GB 5687
HAJEGYENESÍTŐ KEFE
LED kijelző
Hőmérséklet kijelzés
Gyors felmelegedés
Ionizáló funkció
80–190 °C között állítható hőmérséklet

HT5580
HAJSZÁRÍTÓ

HÖLGYEKNEK
LBS5691
4 AZ EGYBEN SZÉPSÉG SZETT
Epilátor / női borotva
elhalt bőr eltávolító / masszírozó
Egyszerű kezelhetőség
Praktikus és ergonomikus

3 hőmérsékletfokozat
2 sebességfokozat
2300 wattos teljesítmény
4 színváltozat

Az AEG széles szépségápolási termékpalettájában nélkülözhetetlen és különleges modellek egyaránt megtalálhatók. A kiváló ár-érték aránnyal rendelkező készülékek praktikus funkcióik,
fejlett termékjellemzőik, ergonomikus kialakításuk, valamint
modern, esztétikus kivitelüknek köszönhetően ideális megoldást
kínálhatnak mind a hölgyek, mind az urak számára.

HSM/ R 5596
HAJ- ÉS SZAKÁLLVÁGÓ
Hálózati és akkumulátoros működés
Rozsdamentes acél precíziós borotvafej
9 fokozatban állítható vágási hossz: 3-16 mm
A kiválasztott vágási szint kijelzése
LED töltésjelző

HSM/R 5597
HAJ- ÉS SZAKÁLLVÁGÓ / ORR- ÉS
FÜLSZŐR NYÍRÓ SZETT
Akkumulátor üzem / hálózati működés
Direct-Drive funkció - teljesen lemerült akkumulátorral
a borotva azonnal használható, ha csatlakoztatva van
Rozsdamentes acél precíziós borotvafej
9 fokozatban állítható vágási hossz: 3-16 mm
Orr- és fülszőr vágó készülék

URAKNAK
HR5654
ELEKTROMOS BOROTVA
3 szintes vágórendszer
rugalmas borotvafejjel a gyors
és pontos borotválkozásért
Akkumulátoros működés
Töltés visszajelző
Csúszásmentes markolat
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Bosch
MUM54251
A díjnyertes dizájnnal
dicsekedhető robotgép
900 wattos motorjának köszönhetően gyorsan végez a különböző
konyhai műveletekkel. A 3,9 literes nemesacél keverőtáljában
egyszerre nagyobb mennyiségű étel is készíthető. A multifunkcionalitás jegyében tésztakészítő készlet (habverő, keverő, dagasztókar),
három aprító betétkorong, turmixfeltét, citrusprés és húsdaráló is
elérhető a kiegészítői között.

Clatronic
KM3630
A Clatronic a nagyobb
családokra is gondolt, mivel
a csinos formatervezésű
robotgéphez 6,3 literes acéltál
tartozik, amiben már igazán
nagy mennyiségű étel is előkészíthető. A rozsdamentes acél habverővel kiváló tojáshab készíthető, míg
az alumínium dagasztólapát könnyedén birkózik meg
az élesztős vagy kenyértésztával is. A motor teljesítménye nyolc sebességfokozaton állítható és Pulse
funkció is elérhető rajta.

Gyönyörködtető változatosság
A konyhai robotgépeké talán a legváltozatosabb piac a kisgépek között, az árolló alakulása is remek példa erre, hiszen 10 ezer
forint alatt és félmillió forint fölött is kínál megoldásokat a piac, bár a belépő kategóriára itt is igaz, hogy tud is valamit, meg
nem is az adott modell. Mindenesetre ez a sokszínűség egyrészt a specializáció mértékének köszönhető, vagyis hogy egykét konyhai műveletet valóban profi szinten tudjon a készülék, másrészt ennek az ellenkezőjére vonatkozik, miszerint minél
több funkció legyen elérhető a roboton. A gyártók, úgy tűnik, minden vásárlói igényt figyelembe vesznek a lasagnetészta
készítésétől a kolbásztöltésig. Azért itt jegyezzük meg, hogy konyhagép legyen a talpán, amelyik olyan teljesítményt kínál,
hogy minőségi kolbászt lehessen vele tölteni. Ami a dizájnt illeti, szintén változatos piacról beszélünk, és egyáltalán nem
ritkák a remek esztétikummal kivitelezett modellek.

Bosch
MUM58250
Az 1000 wattos motornak köszönhetően nagy mennyiségű
termék is gyorsan keverhető
össze a Bosch robotgépében,
amely 3,9 literes nemesacél
keverőtállal rendelkezik. Az
elegáns formatervezésű modellhez süteménykészítő készlet, aprító,
húsdaráló, univerzális aprító, valamint turmixkehely is tartozik a
teljesség jegyében. Teljesítménye 7 különböző fokozatban állítható,
a tésztagyúrást és a keverést pedig 3D bolygómozgás segíti.

ETA
Gratus 0028 90030
Az ETA megkapóan elegáns konyhai
robotgépe tésztát dagaszt, habot ver,
kever, mixel, aprít és vág is, vagyis
nem csak dizájnos megjelenésével, de
sokoldalú tudásával is meghódítja a
konyhákat. Az 5,5 l-es rozsdamentes
acéledényben nagyobb mennyiségű sütemény és tészta is
előkészíthető, a gyors munkáról pedig az 1200 Watt teljesítmény mellett a szisztematikus keverés is gondoskodik. Masszív
fémes kivitele hosszú élettartamot és megfelelő stabilitást
biztosít működés közben.
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Electrolux
EKM6100
Ami a formatervezést illeti, telitalálat az
Electrolux robotgépe, a kéken megvilágított kijelző és szintén kék kezelőgomb egy
nagyon hangulatos konyhagépet eredményezett. Az 5,7 literes keverőtálnak köszönhetően igazán nagymennyiségű étel is
előkészíthető benne, az 1200 wattos teljesítmény pedig garancia a gyors és hatékony munkára. A sebesség
10 fokozaton szabályozható, vagyis nagyon árnyalt beállításokat
biztosít a modell.

Kenwood
MultiOne KHH323WH
Szeletel, aprít, darál, dagaszt, kever
vagy éppen habosít a Kenwood multifunkciós robotgépe, amely másodpercek alatt képes összekeverni
a sütéshez szükséges összetevőket.
Az étel-előkészítés mellett ízletes turmixok vagy finom gyümölcslevek is varázsolhatóak vele, mivel a kiegészítői között
a turmixfeltét és a citrusprés egyaránt elérhető. A 4,3 literes
edényben egyszerre nagyobb mennyiségű tészta is gyorsan
dagasztható, köszönhetően a bolygómozgásos keverési technológiának.

ÚJ TREND: NAGYSEBESSÉGŰ
ÉLELMISZER APRÍTÁS
A nagysebességű élelmiszer-aprítás a friss
alapanyagok használatában és az egészséges
ételek elkészítésében jelent jelentős előrelépést.
A nagysebességű turmixgépek nagyon rövid idő alatt
képesek feldolgozni a nyersanyagokat. Így a levesektől,
a gyümölcspüréktől és lekvároktól kezdve a mártásokon
át a népszerű „smoothies“ kevert italokig az ételek széles
választékát készítheti el. Ezen ﬁnomságok fogyasztásával
elegendő tápanyagellátást biztosít teste megfelelő
működéséhez. A nagysebességű aprítás ideális megoldás
azok számára, akik kevés nyers gyümölcsöt és zöldséget
fogyasztanak, és szeretnének több vitamint, rostot és
egyéb egészséges tápanyagot bevonni az étrendükbe.
Az egyetlen készülék, amire szüksége lesz egy minőségi
nagysebességű turmixgép. Miért nagysebességű? A gyors
feldolgozás biztosítja, hogy az alapvető fontos összetevők
ne vesszenek el. Egy hatékony turmixgép kezelni tudja a

FORRÓ
ÉTELEK

8 PROGRAM
MERÍTSEN IHLETET!

HIDEG
ÉTELEK

különböző tömörebb vagy rostos nyersanyagokat, csak
úgy, mint a héjat és magokat, így sokkal több természetes
tápanyagot juttat az ételbe. A nagysebességű aprítás
több ízt és aromát is felszabadít, valamint a feldolgozott
összetevők nem barnulnak meg, ezáltal garantálja a kiváló
gasztronómiai élményt.
Annak érdekében, hogy a turmixgép megbirkózzon az
összetevők minden változatával, lehetővé téve testünk
számára az antioxidánsok és a vitaminok bevételét,
ideális esetben legalább percenkénti 30 000 fordulatú
teljesítményre van szükség.
Napi ajánlatunkban megtalálhatjuk a legújabb technológiával
felszerelt készülékeket, mint például a Tefal által bemutatott
új, ULTRABLEND COOK BL962 turmixgépet, mely
nemcsak az erős 1300 W-os motor teljesítményével,
az egyedi Tripl’Ax® technológiájú pengéivel, hanem a
lágyabb étel elkészítéséhez szolgáló 45.000 fordulat/perc
fordulatszámával is kiemelkedik. Egyedisége abban rejlik,
hogy képes teljes körű segítséget nyújtani főzés közben,
mivel játszva készíti el a hideg és meleg ételeket. A turmixgép
8 automatikus programot kínál, melyekkel ízlése szerint
készíthet könnyen kiadós leveseket, püréket, szószokat,
szója vagy mandula tejet, jégkásákat és tejturmixokat.
Az összetevőket elég csak a turmixgépbe helyezni, és az
szétbontja, hőkezeli azokat, Önnek semmivel sem kell
törődnie. A mai okos nagysebességű keverők már nem
csak a főzés egy lépéséért felelnek, hanem biztosítják az
elkészítés egész folyamatát Ön helyett. Csupán helyezze be a
nyersanyagokat, és válassza ki a megfelelő okos programot.
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Kenwood
Cooking Chef
KCC9040S
Első pillantásra látszik, hogy
a prémiumkategóriában indul
a Kenwood robotgépe, amely
túlmutat a termékkategória
határain. Egyedi funkcióként
nemcsak étel-előkészítésre, de ételkészítésre is alkalmas a főzési
opciónak köszönhetően. Harmincperces gyorsreceptek közül lehet
választani a kezelőfelületén, amelyek között olyan ínyencségek is találhatóak, mint az olvadó csokoládé készítése. A főzési hőmérséklet
20 és 180 °C között állítható be.

Philips
HR7778/00
Erős, esztétikus és
sokoldalú robotgépet kapunk a Philipstől, amely minden háztartásban
kiválóan szolgálatot
tehet, ha dagasztásról, szeletelésről, turmixolásról vagy éppen citruslékészítésről van
szó. A 12 sebességfokozat mellett impulzuskapcsoló is található
a nagy, 1300 watt teljesítményű modellen. Összesen 32 különböző
funkció érhető el rajta, így igazán sokoldalúnak mondható a konyhai
robot, amely külcsín tekintetében is jól sikerült.

Sencor
STM 7330SL
Elsősorban a tésztaételek szerelmeseit célozta meg a Sencor
konyhai robotgépével, amellyel kiváló lasagne-, tagliatelle- stb.
tészták is készíthetők a speciális feltéteknek köszönhetően.
A tartozékok között egy ötliteres rozsdamentes edény is található, így egyszerre nagyobb mennyiségű tészta is keverhető benne. Az 1200 wattos teljesítménynek köszönhetően a különböző
konyhai műveletek gyorsan és hatékonyan végezhetőek el.
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KitchenAid
5KFP1644EOB
A KitchenAid robotgépe indukciós
motorral és számos tartozékkal végez
étel-előkészítési műveleteket.
A 4 literes munkatálnak köszönhetően
egyszerre nagyobb mennyiségű tészta
is dagasztható benne, ha pedig szeletelésről van szó, akkor működés közben is állítható a vágási
szélesség. A friss gyümölcslevekről a citrusprés gondoskodik,
a profi habverőnek köszönhetően pedig kevés tojásból is kiváló
minőségű hab verhető.

Russell Hobbs
24731-56
A Russell Hobbs kompakt méretű robotgépe szeletel, aprít, tésztát gyúr és még
gyümölcslevet is készít, szóval számos
hasznos funkció érhető el a repertoárban.
A fekete- fehér színkombináció dizájn
tekintetében kiváló választás volt, és egy
igazán elegáns robotgépet eredményezett. A különböző konyhai műveletekhez
két sebességfokozatot kínál a 600 watt
teljesítményű modell, amelynek alkatrészei mosogatógépben is moshatók.

Tefal
Masterchef Gourmet
QB404H
A nagy teherbírású fröccsöntött
keverőnek és dagasztókarnak
köszönhetően egyszerűen készíthető vele sütemény vagy dagasztható a kenyér. Az elegáns
formatervezésű robotgép 1,5
literes turmixfeltétet is kapott,
így az egészséges turmixok is könnyedén varázsolhatóak az
asztalra. A gyártó által szabadalmaztatott Flex minimális menynyiségű tojásfehérjéből is kiváló minőségű habot ver.
A 4 literes rozsdamentes acéltál külön fedővel is rendelkezik.

XXL

SOKOLDALÚAN
A Clatonic KM3630
nem csak attól sok1200 WATT TELJESÍTMÉNY
oldalú, mert külön6,3 LITER KAPACITÁS
féle keverőlapátjai
révén gyakorlatilag
bármilyen tészta elkészítésére alkalmas, hanem attól is, hogy
egyszerre kínál nagy kapacitást, kiváló teljesítményt, ideális hatékonyságot, egyszerű és biztonságos kezelhetőséget,
könnyű tisztítást és modern megjelenést. A három színben is
elérhető modell, így nem csak hasznos segítség, de még jól is
mutat a konyhában.

Rozsdamentes
acél habverő

Öntött alumínium
dagasztólapát

KM3630
- 8 sebességfokozat
- 6,3 literes acél keverőtál
- 35 fokban elforgatható többfunkciós kar
- 1200 wattos teljesítmény
- Egyszerű kezelhetőség
- Könnyen tisztítható
- Csúszásmentes talpazat

Öntött alumínium
keverőlapát
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Asus
ROG Strix Flare
Az Asus nemcsak a gombokat világította meg, de egy
üres akrillapon saját logó
is szerkeszthető és megvilágítható. A precíziós billentyűk könnyen
kezelhetők és gyors válaszidőt kínálnak, a bal felső sarokban pedig
dedikált médiagombok kaptak helyet. A puha tapintású csuklótámasz extra alátámasztást és kényelmet nyújt, de tetszés szerint el
is távolítható. A billentyűzeten USB-csatlakozó is van, amihez egér,
head-set vagy egyéb eszköz párosítható.

Genius
Scorpion K9
A normál méretű,
magyar kiosztású
gaming billentyűzet
nemcsak szép, de okos is, lévén 19 billentyű egyidejű
lenyomását kezeli, anomáliák és kavarodás nélkül.
Az FN+F12 paranccsal le lehet tiltani a billentyűzetről
kezdeményezhető Windows-parancsokat, így nem
fordulhat elő, hogy játék közben olyan ablak jelenik
meg, amit a játékos nem szeretne. A háttérvilágítás
erőssége tetszés szerint változtatható, a modell
14 multimédiás gombot is kapott.

Szépséges szörnyetegek
Gyorsaság, kényelem, dizájn – ez a három fő szempont egy gamer billentyűzet
esetében, de persze az extrák sem hiányoznak a piaci kínálatból. A háttérvilágítás
mellett egyre nagyobb szerepet kap a prémium kialakítás is, itt a fémszegélyektől
az extrakényelmes csuklópántokon keresztül a klaviatúrára tervezhető logókig
sok minden elérhető, lévén a gyártók fantáziája szinte kimeríthetetlen a témában.
A futurisztikus megjelenés és a kényelem párosa mellett a gyors reakcióidő is
hangsúlyos szerepet kap a fejlesztésekben, no meg a minél több programozható
gomb megléte, amivel a játékosok könnyíthetik meg virtuális életüket.

Hama
Urage M3chanical
Tetszés szerint kapcsolható
ki-be a megvilágítás a Hama
billentyűzetén, amely az összes
RGB-szín megjelenítésére képes. Az összes gombot (105) makró funkciókkal lehet konfigurálni
a uRage játékszoftver segítségével, a billentyűzet egyaránt tökéletes FPS, RTS, RPG és MMO játékokhoz. A különböző játékok között
különböző profilokat lehet összehangolni. A prémiumkategóriás
modell kábele szövetborítással rendelkezik.

Logitech
G910
A Logitech Romer-G
mechanikus kapcsolói hihetetlen érzékenységet és reakcióidőt kínálnak, ami csatajeleneteknél lehet
igazán hasznos. A billentyűk külön-külön is megvilágíthatók, így
akár parancsokat is jelölhetnek. A billentyűzeten egy okosdokkoló található, ami androidos és IOS okostelefonokkal kompatibilis, a telefon másodlagos kijelzőként tud funkcionálni a játék
során. Kilenc gombhoz összesen 27 parancs rendelhető, de
külön médiavezérlők is elérhetők az intelligens billentyűzeten.
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Hama
Urage CyberBoard Premium
Ahogy az elnevezés is utal rá, a felső kategóriában startol a Hama billentyűzete, amit már
a megjelenése is mutat: a billentyűzet felső
része szálcsiszolt alumíniumból készült, a kábel pedig szövetborítást kapott. A gombok alá
három LED-égő is került, így a megvilágítás
többféle színű is lehet. A gyors reakcióidejű
billentyűk egyszerre tíz lenyomást is tudnak
érzékelni, a Win gomb pedig kiiktatható.
A modell egyaránt ideális FPS, RTS, RPG
és MMO játékokhoz.

Razer
BlackWidow
Chroma V2
A modell egyedileg
programozható háttérvilágított gombokat kapott, amelyek 16,8 milliós színválasztékot
kínálnak fel, sőt a Razer weboldaláról mások által elkészített világítási sémák is letölthetők. A dedikált multimédiás billentyűk
mellett a külön funkciókra programozható gombok is megtalálhatók a billentyűzeten, amely 80 milliós leütési élettartamra
lett kalibrálva. A modellhez párnázott csuklópánt is tartozik.

B070 GAMER EGÉRPAD
Sima felület
Rugalmas anyag
Optimális pontosságú egérmozgást biztosít
Hosszú élettartam

R70 WIRELESS GAMER EGÉR
4000 CPI
Kevesebb, mint 0,2 másodperc
válaszidő
Interferenciamentes vezeték nélküli kivitel
160K beépített memória
Tölthető lítium akkumulátor

TL80 GAMER EGÉR
Infravörös kerék
8200 CPI
Kevesebb, mint 0,2
másodperc válaszidő
16 fokozatú kalibrálási
technológia
160K beépített memória

EZ NEM JÁTÉK. EZ GAMING!
B740A GAMER BILLENTYŰZET
8 szilikon gomb
Játékmód
Csúszásmentes támasz
Extra tartós, 100 millió leütéses élettartam
Optikai kapcsoló 1,5 mm mozdításra
már aktiválja a gombot

M660 GAMER HEADSET
Többirányú zajcsökkentő mikrofon
Fejfájást megelőző M.O.C.I. Dome Tech technológia
Automatikus fejpánt állítás
Bőr fülpárnák
Gubancmentes kábel

G501 GAMER HEADSET
20-20000Hz frekvenciatartomány
7,1 sztereo mód
Extra lágy fülpárnák
Visszahúzható mikrofon
Gubancmentes kábel
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Genius
Gila GX
A professzionális,
12 gombos MMO/
RTS gaming egér
felbontása 100 és 8200 dpi között állítható be, de a dupla-click és
a scroll sebessége is szabályozható. Az egér saját memóriájában
72 db beállítható makrokulcs tárolható el, a kényelmes használat jegyében pedig a súlya is testre szabható 6 db 4,5 grammos
súlyocska segítségével. Az ergonomikus kialakítású modell külcsín
tekintetében is remekül sikerült.

Csak proﬁknak!

Hama
Urage Morph 5 IN1
A Hama gaming egere olyan profi, hogy nem is lehet veszteni vele. Legérdekesebb tulajdonsága az, hogy egy csavar
segítségével változtatható a mérete, így a teljes kényelem
jegyében mindenki pontosan a tenyeréhez igazíthatja.
Öt programozható gombjához az adott játék szerinti parancsok vezérelhetők, a dpi felbontás pedig szintén szabadon szabályozható. A teflontalpnak köszönhetően minden
felületen tökéletesen csúszik az egér, amely illesztő program
nélkül telepíthető.

Hiába a jó PC, ha nem jó az egér, könnyen lehet, hogy alulmarad a csatában vagy a versenyben
a játékos. Ezért van az, hogy a gamer egérpiacot sem kell félteni, mert aki komolyan veszi
a játékot, az nemcsak a gépre, de a klaviatúrára, egérre is áldozni fog. Szintén ennek köszönhető,
hogy a fejlesztések jelentős többsége a gyorsaságra és a testreszabhatóságra irányul.
Az, hogy az egér bármilyen késés vagy pontatlanság nélkül tudja követni a játékos mozdulatait,
ma már nagyon komoly tényező a piaci versenyben, hiszen egy olyan szegmensről beszélünk,
ahol a vásárló/gamer tudja, hogy mire van szüksége, és jó eséllyel nem a belépő kategória
mellett fog dönteni.

Hama
Urage Morph 2

HP
Omen Reactor

A rendhagyó formavilág
és a fémház egy igazán
gyönyörű, egyedülálló egeret eredményezett. Mivel
működési frekvenciája
1000 Hz, így a villámgyors mozdulatokat is azonnal tudja továbbítani, a 7000 dpi érzékenységű Avago szenzor pedig tetszés szerint
állítható. A hét gombja közül öt szintén szabadon konfigurálható
a játékra, de egy csavar segítségével még az egér fizikai mérete is
a játékos tenyerére szabható a tökéletes kényelem jegyében.

A HP ezúttal sem spórolt a fejlesztéseken: a gamer
egér hihetetlenül gyors, 0,2 ezredmásodperces
válaszidőt képes produkálni, ami bizony komoly fegyvertény lehet mondjuk egy gyors csata- vagy éppen
sportjelenetnél. Az ergonomikus kialakítású modell
nemcsak érzékeny, de masszív is, mivel 50 millió
kattintásig biztosított az élettartama. A hat gombja
teljesen testre szabható és az adott játék igényeire
konfigurálható.

Logitech
G900
A gamer szegmensben
nem jellemző, de a
Logitech vezeték nélküli
használatot is kínál az
egeréhez. Az 1 ezredmásodperces frissítési frekvenciával és az optimalizált 2,4 GHz-es
vezeték nélküli technológiával rendelkező modell az e-sportok
esetében is kivételesen teljesít. A teljes mértékben konfigurálható gombkiosztás és a mindkét kézbe illő kialakítás lehetővé
teszi, hogy jobb vagy bal kézzel egyaránt lehessen használni.
Ami a dizájnt illeti, 16,8 millió szín közül lehet választani, hogy
milyen legyen a megvilágítása.
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Razer
Mamba 2015
A hihetetlenül pontos, 16 000 dpi 5G
lézerszenzorral felszerelt gaming egér
komoly tényező lehet az ellenféllel vívott
csaták során. Kilenc gombja szabadon
programozható és a játék stílusára
szabható. Ergonomikus formatervezése
csökkenti az ujjak terhelését a gombok
működtetése közben, és kiküszöböli a
szükségtelen ujjhúzási pontokat. Hogy a dizájn is rendben
legyen, a megvilágítása 16,8 millió szín közül választható ki.

www.hama.hu

TERMÉKCSOPORT EXTRA • GAMER MONITOROK

Acer
Predator Z35
A hajlított kialakítású,
35 colos monitor 3440 ×
1440 pixel felbontás mellett
kápráztatja el a játékosokat, a kijelzőn állítható a sötétség mértéke,
színmódosításokat lehet megadni és célzópontokat lehet létrehozni.
A 21:9-es képarány igazi valóságélményt kölcsönöz a játéknak, a
200 Hz-es képfrissítés mellett pedig semmiről nem marad le
a játékos. Az alumíniumkeretes modell alsó világítást kapott, ami
még tovább fokozza a játék élményét.

Asus
ROG Swift
Curved PG348Q
A 34 colos, 21:9 képarányú monitor 3440 × 1440
pixel felbontással garantálja a részletgazdag megjelenítést,
a 100 Hz-es képfrissítési technológia pedig sima és
gyors játékmenetet biztosít. A hajlított képernyő minden pontja egyforma távolságra van a szemtől, ami
nagyon kényelmes, ha hosszú a játékmenet. Gyorsbillentyűvel négyféle célkereszt közül lehet választani,
így még a célzási pontosság is javítható.

Új generáció
Ma már nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy az egész PC-piac húzóágazata a gamer
szegmens, ezalól a monitorok sem kivételek. Olyannyira nem, hogy IHS Markit
elemzése szerint tavaly 350 százalékos bővülést produkált az ágazat. Folyamatosan
új technológiák jelennek meg, amivel a gyártók versengenek a játékosok kegyeiért.
A megnövelt képfrissítéstől kezdve az extraszéles kialakításon keresztül az
érintésérzékeny gyorsfunkciókig sok minden idesorolható. A lendület valószínűleg
nem fog a közeljövőben csökkeni, mivel mára nőtt fel egy gamergeneráció, amely
nagyon komolyan veszi a játékot. Beszédes példa, hogy a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság tavaly az e-sportot sportként ismerte el.

BenQ
ZOWIE XL2546
Az e-sport szerelmeseinek
alkotta meg a monitort
a gyártó: a natív 240 Hz-es
frissítési frekvencia hihetetlen
sima játékélményt biztosít,
a Black eQualizer technológia
pedig a láthatóságot növeli meg a sötét jelenetekben túlexponálás
nélkül. A 24,5 colos kijelző felbontása 1920 × 1080 pixel,
ami 320 nit fényerővel párosul. Ami a dizájnt illeti, egy árnyékolót
kapott a monitor, ami a koncentrációt hivatott elősegíteni.

LG
34GK950G-B
Az LG 34 colos ívelt
gamer monitora 21:9-es
képarányával több információt tud megjeleníteni,
mint a hagyományos
monitorok, ami akár versenyelőny is lehet. A gyors,
120 Hz képfrissítésnek köszönhetően minden azonnal megjelenik a kijelzőn, így a játék menete is simábbá válik. A szférikus
megvilágítás közvetett fényforrást hoz létre, amely csökkenti a
szem fáradtságát és javítja a játékélményt. Az egyéni beállítások mellett játékos, FPS és RTS módok közül lehet választani.
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HP
Pavilion Gaming 32
A 32 colos HDR kijelző hihetetlenül tiszta,
valósághű képi világot nyújt, legyen szó bármilyen játékról. Az AMD FreeSync technológiának köszönhetően sehol sem fog szakadozni
a kép, így a játékélmény mindig zavartalan
lesz, mindez pedig fantasztikusan részletgazdag, 2560 × 1440 pixel felbontás mellett.
A játékon túl a HDR-kompatibilis filmek is
lenyűgözően jelennek meg a monitoron,
amely 600 nites fényerővel rendelkezik.

Samsung
LC43J890DKUXEN
A Samsung
szuperszéles,
32:10 oldalarányú
monitora akkora látószöget biztosít, amivel az adott játék teljes
világa átlátható. A 43 colos, 3840 × 1200 pixel felbontású
modell 3000:1-es kontrasztarányt támogat, amelynek köszönhetően a feketék mélyebbek, a fehérek pedig világosabbak
lesznek. A gyors, 120 Hz-es képernyőfrissítés a gyors jeleneteknél is minimálisra csökkenti a képek szaggatását és sima
játékélményt kínál.

A kis testvér

A Hitachi Smart TV kínálatával
minden igényre igyekszik választ
adni, így a választékban
FULL HD modell is helyet kapott.
A 40HE4000 102 cm
képméretéhez 1920 x 1080 FHD
felbontást, 4000:1 kontraszt
arányt, és 300 cd, fényerőt kínál.
Funkcióválasztéka pedig
a nagyobb testvéreihez hasonlóan
rendkívül széles.

Kényelem

A Hitachi Smart TV család számos
kényelmi funkciót is kínál a felhasználók számára. A PVR Ready opció
közvetlen tv műsor felvételt tesz
lehetővé, de a készülékekkel USB-re
is lehet tartalmat rögzíteni, illetve
onnan lejátszani. De a legfontosabb
kényelmi szolgáltatások között
megtaláljuk a hotel módot, a teletextet, a gyerekzárat, a zoom funkciót
az, OSD-t, az EPG-t, a többnyelvű
menürendszert (magyar is) és az alvó
üzemmódot is.

A LÉNYEG
A RÉSZLETEKBEN
REJLIK
A Hitachi Smart TV választékában számos fejlett termékjellemző gondoskodik arról, hogy az egyes alkotórészek
tökéletes egészet alkotva biztosítsanak kimagasló
felhasználói élményt. A hasznos funkciókat pedig, a
készülékeknek elegáns megjelenést kölcsönző modern
dizájn koronáz meg.

Csatlakoztathatóság
Egy televízió esetében rendkívül fontos, hogy
megfelelő csatlakozási lehetőséget is kínáljon,
hiszen a képmegjelenítés ma már gyakran
nem csak a sugárzott műsorokra korlátozódik.
Így a Hitachi 55HK6000 és a 43HK6500 modellekben a DVB-T és T2 (földi sugárzáshoz),
DVB-C (kábel TV-szolgáltatáshoz) DVB-S2 mellett 3 HDMI, VGA (D-Sub), RF, PC audio, Audio,
YPbPr,2 USB, CI+, digitális koaxiális kimenet,
valamint hangerőszabályzóval rendelkező fejhallgató kimenet is megtalálható. Ugyanakkor egy Smart TV kapcsán
a vezetéknélküli kapcsolódás alternatívája is jelentőséggel bír,hiszen
ezek jelentik a televízió és a mobil eszközök összekapcsolásának
legoptimálisabb módját, ezért ezekben a készülékekben Smart wifi,
illetve Bluetooth csatlakozás is elérhető.

Részletgazdagság

Hitachi Smart TV család UHD modelljeiben, a HITACHI
55HK6000 és a 43HK6500 készülékekben a 3840
x 2160 4K UHD felbontás gondoskodik a részlet
gazdag látványról, de az ideális képmegjelenítést olyan
jellemzők is segítik, mint a 350 cd fényerő, a 6000:1
kontrasztarány vagy a 8 ms válaszidő. Mindezt további
fejlett technológiák is kiegészítik, így ezekben a televíziókban digitális zajcsökkentés és a dinamikus színjavítás funkció is megtalálható. A kimagasló felhasználói
élmény érdekében a két egyenként 10 wattos hangszóróból pedig a hangok DTS-HD, DTS™ TruSurround
hangrendszer segítségével szólalnak meg, hogy
a részletek tökéletes egésszé állhassanak össze.
A HITACHI 55HL9000 és 65HL9000 csúcsmodellekben
pedig az élethű színeket, a tökéletes feketét és a magával ragadó képeket az OLED technológia garantálja.

JEGYZET

A PROFILALKOTÁS A BŰNÜLDÖZÉSBEN IS HATÉKONY
MÓDSZER, A KERESKEDELEMBEN MEG KÜLÖNÖSEN,
HISZEN EGY JÓ PROFIL ALAPJÁN MEG LEHET
JÓSOLNI A VÁSÁRLÓ VISELKEDÉSÉT. SZERENCSÉRE
IDEHAZA A LEGTÖBBEN PONTOSAN TUDJÁK, HOGY
MILYEN IS A MAGYAR VÁSÁRLÓ. SOKAN EZ ALAPJÁN
HOZZÁK A DÖNTÉSEIKET, BÁR LEHET, HOGY
INKÁBB CSAK INDOKOLJÁK AZOKAT A VÁSÁRLÓRÓL
FELTÉTELEZETTEK ALAPJÁN. ÉN NEM TUDOM,
MILYEN A MAGYAR VÁSÁRLÓ, DE MEGPRÓBÁLOM
MEGALKOTNI A PROFILJÁT ABBÓL, AMIT A HAZAI
KERESKEDELEM GONDOL RÓLA.

Jegyzet
Sz

Szalai Dávid
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inte mondani sem kell, de a magyar vásárló
extrém árérzékeny. Szemben mondjuk a némettel, akit nem igazán érdekel, hogy men�nyi az annyi, és 10 eurót szinte észre sem
vesz, hiszen Németországban a kerítés is kolbászból van.
A német kereskedők viszont ezt nem tudják, ezért ott sem
egységesek az árak. Na de most nem velük foglalkozunk,
hanem az extrém árérzékeny magyar vevőkkel. Azt azért tisztázzuk, hogy az árérzékeny PC megfogalmazás mögött nem
a csóró, hanem a sóher jelentés húzódik meg. Az extrém jelző pedig annyit változtat ezen, hogy már kis árkülönbség is
hatással lehet a vevő vásárlási szándékára. Szóval a lényeg:
mindegy, hogy 70 ezres vagy 170 ezres készülékről van szó,
ha valahol ezer forinttal alacsonyabb az ár, akkor a magyar
fogyasztó ott veszi meg, ahol olcsóbb. Ugyan kutatások bizonyítják, hogy az emberi döntéshozatalban az arány számít
inkább, vagyis 20 helyett 10-ért szinte bármire hajlandóak
vagyunk, 200 helyett 190-ért (ugyanúgy 10 a különbség) viszont meg sem mozdulunk. Persze a vizsgálatok nem nálunk
zajlottak, úgyhogy simán lehet, hogy a magyar agy nem így
működik. Szóval a volument jelentő magyar átlag nem mérlegel semmit, és a kedvezőbb ár olyan neki, mint bikának
a vörös posztó. Minekután a legkedvezőbb ár az ingyen,
kis hazánkban rendkívül népszerű marketingeszköz az ingyen házhoz szállítás. Ezzel pedig kereskedői oldalról nem
az a legnagyobb baj, hogy tiszta ráfizetés, hanem hogy nem
lehet benne egymás alá licitálni, mert ugye „ingyenebb” már
nincsen. Bár meg lehetne próbálkozni esetleg valami kis figyelmességgel, ami az ingyen házhoz szállításhoz jár. Virág
vagy csoki első körben, aztán, ha beindul a buli, jöhetnek komolyabb ajándékok, mondjuk telefon vagy ilyesmi. A magyar

ROVATCÍM
JEGYZET

vásárló másik fontos sajátossága, hogy elvár dolgokat.
Azt például nem, hogy egy üzletben köszönjenek neki,
hiszen ha ezt elvárná, akkor mindenhol köszönnének is.
Azt viszont igen, hogy ingyen szállítsanak neki házhoz.
Még véletlenül se gondoljuk, hogy csak addig várja ezt
el, amíg van erre lehetőség. Ó, nem. A magyar vásárló
árérzékenységtől elborult aggyal és dacban kicsúcsosodó fogyasztói öntudattal telve akkor sem fizet a házhoz
szállításért, ha nincs ingyen opció. Ha úgy alakul, akár
50 km-t is utazik, órákat ücsörög a dugóban, vagy hazateker a boltból a bicikli csomagtartójára gumipókozott
mosógéppel, mert ő bizony a házhoz szállításért nem
fizet. Szintén magyar vásárlói jellegzetesség a rendkívüli
tájékozottság. Ez tulajdonképpen feltétele is az extrém
árérzékenységnek. Nem meglepő hát, hogy a magyar
vásárló mindent tud az árakról, amolyan élő naprakész
árenciklopédia. Így volt ez már az internetéra előtt is,
a világháló korában meg aztán pláne. Ezért, ha a buszon
megbökjük a mellettünk ülőt, hogy mégis hogyé adnak
mostanság egy A+++ hűtőszekrényt, az rögtön sorolja
a lehetőségeket, vagy ha mégse, hát egy perc alatt megkeresi a neten. Mert hát az átlag magyar vásárló halad
a korral, a digitális tudás fájáról pedig mindenki csemegézett kortól és nemtől függetlenül, így senkinek nem okoz
gondot eligazodni az információs világsztrádán. Ezért van
aztán az is, hogy falun, a házak előtti széksorokhoz már
monitorállvány is tartozik és a biciklire szerelhető tabletkonzolt is viszik, mint a cukrot a falunapokon. A biciklizés
közben Facebookon lájvoló nagymamákat pedig sajnos
egyre több baleset éri. Ez is mutatja, hogy az átlag magyar vásárló online lény. Az online térben létezőket pedig
online platformokon kell megszólítani. Ezért hát idehaza
is népszerű csatorna például a Facebook, amiről mostanában derült ki az Újvilágban, hogy egy picit túlzott a
hirdetések elérési számaival, a nagy amerikai hirdetők
szerint úgy 800-900 százalékkal. A Facebook becsületére legyen mondva, hogy 60-80 százalékot el is ismert ebből a picurka eltérésből. Egyre keresettebb reklámhordozók az influencerek is. A Highsnobiety médiaügynökség
kamu Instagram-influencerek létrehozásával ugyan bizonyította, hogy nem minden szám az, aminek látszik, de
hát mit lehet tenni, ha az átlag magyar vásárlót valahogy
el kell érni. És hát úgy tűnik, hogy lassan nincs más út.
Egy hazai felmérés szerint a 10–19 éves korosztály
körében, ha 10 hírességet kell említeni, átlagban már
8 olyan van köztük, aki tv-ben nem szerepelt soha, vagyis netceleb. Ebből pedig két következtetést vonhatunk le.
Egyrészt az átlag magyar vásárló tényleg az interneten él,
másrészt pedig a 10–19 éves korosztályba tartozik. Az átlag magyar vásárlónak számos egyéb jellemzője is akad,
de a profilt már ez alapján is megalkothatjuk. Összegezve
tehát, az átlag magyar vásárló kora nem meghatározható,
de 10–19 év között van, nem rendelkezik jövedelemmel,
de vásárlóerőt képvisel. Azt pedig leginkább csak képviseli, mert extrém árérzékenysége révén a költési hajlandósága alacsony. Szinte kizárólag online tartalmat fogyaszt,
ennek köszönhetően pedig mindenről mindent tud és ért
is hozzá. Idehaza ebből a vásárlóból van a legtöbb, és ők
azok, akik eltartják a piacot. A kereskedelmet elnézve legalábbis ezt a konklúziót vonhatjuk le.
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MODELL
ENERGIAOSZTÁLY
TERÍTÉKEK SZÁMA
PROGRAMOK SZÁMA
GYORS PROGRAM
VÍZFOGYASZTÁS
ÜVEGVÉDELEM
SZÁRÍTÁSI HATÉKONYSÁG
ZAJSZINT

AMICA
ZIM 434C

A+++
13
8
IGEN
11
IGEN
A
39

A++
9
4
IGEN
9
NEM
A
49

BEKO

BEKO

BOSCH

FSK93800P

A+++
9
7
IGEN
9,9
IGEN
A
44

DIN26421

DIS26020

SMI68TS06E

A+
12
4
IGEN
12
NEM
A
49

A++
14
6
IGEN
11
NEM
A
46

A++
10
6
IGEN
9
NEM
A
47

A+++
14
8
IGEN
7
IGEN
A
40

BOSCH

BOSCH

BOSCH

DIN14211

A++
14
7
IGEN
10
IGEN
A
45

BOSCH

ZIM 646E

SPI66TS00E

SPV66TX00E

SPV66TX01E

A+++ -10%
13
8
IGEN
6
IGEN
A
40

A++
10
6
NEM
9,5
IGEN
A
44

A++
10
6
NEM
9,5
IGEN
A
44

A+++
10
6
IGEN
9,5
IGEN
A
43

CANDY

ELECTROLUX

SMV88TX36E

A+++ -10%
13
8
IGEN
6
IGEN
A
42

ELECTROLUX

SMI88TS36E

CANDY

MODELL
ENERGIAOSZTÁLY
TERÍTÉKEK SZÁMA
PROGRAMOK SZÁMA
GYORS PROGRAM
VÍZFOGYASZTÁS
ÜVEGVÉDELEM
SZÁRÍTÁSI HATÉKONYSÁG
ZAJSZINT

AEG
FSE83400P

A+++
9
7
IGEN
9,9
IGEN
A
44

BEKO

FSE63400P

A+++
13
5
IGEN
9,9
IGEN
A
44

BOSCH

MODELL
ENERGIAOSZTÁLY
TERÍTÉKEK SZÁMA
PROGRAMOK SZÁMA
GYORS PROGRAM
VÍZFOGYASZTÁS
ÜVEGVÉDELEM
SZÁRÍTÁSI HATÉKONYSÁG
ZAJSZINT

AEG

AEG

AEG
FEE53600ZM

AMICA

MODELL
ENERGIAOSZTÁLY
TERÍTÉKEK SZÁMA
PROGRAMOK SZÁMA
GYORS PROGRAM
VÍZFOGYASZTÁS
ÜVEGVÉDELEM
SZÁRÍTÁSI HATÉKONYSÁG
ZAJSZINT

CANDY

MOSOGATÓGÉPEK

PIACI ÚTMUTATÓ

CDI 2T1047

CDIM 3T623PRDF

CDSM 2DS62X

ESI4621LOX

ESI5550LOX

A++
10
7
IGEN
9
IGEN
A
47

A+++ -10%
16
12
IGEN
10
IGEN
A
43

A++
16
9+1
IGEN
12
IGEN
A
43

A++
9
6
IGEN
N.A.
IGEN
A
44

A+++
13
6
IGEN
N.A.
IGEN
A
44

NEFF
G 6925 SCI X XL

S416T80S1E

S583M50X0E

A+++ -20%
14
13
IGEN
6,5
IGEN
A
41

A+++ -20%
14
13
IGEN
6,5
IGEN
A
41

A+++
14
8
IGEN
9,5
IGEN
A
42

A++
10
5
NEM
9,5
IGEN
A
44

TEKA

TEKA

WHIRLPOOL

G 6920 SCI

A+++ -20%
14
9
IGEN
6,5
IGEN
A
44

SMEG

G 6725 SCI X XL

WBO 3033 DL X

A++
12
5
IGEN
N.A.
NEM
A
49

A+++
14
11
IGEN
9,5
IGEN
A
43

WHIRLPOOL

DW8 55 FI

A++
9
5
IGEN
N.A.
NEM
A
49

WHIRLPOOL

DW8 40 FI

A+++
13
10
N.A.
8,5
N.A.
A
42

WHIRLPOOL

STA7233L

A+++
13
10
IGEN
12
N.A.
A
43

WHIRLPOOL

ST733TL

WHIRLPOOL
MODELL
ENERGIAOSZTÁLY
TERÍTÉKEK SZÁMA
PROGRAMOK SZÁMA
GYORS PROGRAM
VÍZFOGYASZTÁS
ÜVEGVÉDELEM
SZÁRÍTÁSI HATÉKONYSÁG
ZAJSZINT

GORENJE
A+++ -10%
13
5
IGEN
6,9
NEM
N.A.
41

NEFF

GV68260

A+++ -30%
16
5
IGEN
6,9
NEM
N.A.
44

WBO 3T332 P X

WBO 3T333 DF I

WIF 4O43 DL GTE

WIO 3T133 DEL

WIP 4O32 PGE

A+++
14
10
IGEN
9
IGEN
A
43

A+++
14
11
IGEN
9,5
IGEN
A
43

A+++
14
11
IGEN
9,5
IGEN
A
43

A+++
14
11
IGEN
9,5
IGEN
A
43

A+++
14
10
IGEN
9
IGEN
A
42

MOSOGATÓGÉPEK

MODELL
ENERGIAOSZTÁLY
TERÍTÉKEK SZÁMA
PROGRAMOK SZÁMA
GYORS PROGRAM
VÍZFOGYASZTÁS
ÜVEGVÉDELEM
SZÁRÍTÁSI HATÉKONYSÁG
ZAJSZINT

GORENJE
GV67260

A+++ -30%
10
5
IGEN
8
NEM
N.A.
45

MIELE

GV5621

A++
9
6
IGEN
N.A.
NEM
A
45

MIELE

ESL4581RO

A+++
15
6
IGEN
N.A.
IGEN
A
42

SMEG

MODELL
ENERGIAOSZTÁLY
TERÍTÉKEK SZÁMA
PROGRAMOK SZÁMA
GYORS PROGRAM
VÍZFOGYASZTÁS
ÜVEGVÉDELEM
SZÁRÍTÁSI HATÉKONYSÁG
ZAJSZINT

GORENJE

ELECTROLUX

ELECTROLUX
ESI8730RAX

MIELE

MODELL
ENERGIAOSZTÁLY
TERÍTÉKEK SZÁMA
PROGRAMOK SZÁMA
GYORS PROGRAM
VÍZFOGYASZTÁS
ÜVEGVÉDELEM
SZÁRÍTÁSI HATÉKONYSÁG
ZAJSZINT

MODELL
TELJESÍTMÉNY (W)
SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA
KEVERŐTÁL
3D-S KEVERÉS
MIXER
CITRUSPRÉS
HÚSDARÁLÓ
KOLBÁSZTÖLTŐ

BOSCH
1000
7
3,9
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
NEM

CLATRONIC

ELECTROLUX

MUM58250

1000
7
3,9
IGEN
NEM
NEM
IGEN
NEM

KM3647

EKM4100

EKM4200

1000
7
4,7
IGEN
NEM
NEM
NEM
NEM

1000
7
5
IGEN
NEM
NEM
NEM
NEM

1000
10
4,8
IGEN
NEM
NEM
IGEN
NEM

1000
10
4,8
IGEN
NEM
NEM
IGEN
NEM

GUSTUS VARIO
0128 90040

800
4
1
NEM
IGEN
NEM
NEM
NEM

1200
8
5,5
IGEN
IGEN
NEM
NEM
NEM

1200
8
5,5
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
IGEN

MMC1000W
1000
6
4,5
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
NEM

KENWOOD

GRATUS 0028
90030

KENWOOD

BROSS 0027
90000

KENWOOD

1200
10
5,7
IGEN
NEM
NEM
NEM
NEM

ETA

ETA
EKM6100

GORENJE

KM 3663

1000
7
3,9
IGEN
IGEN
NEM
NEM
NEM

ETA

MUM58K20

KENWOOD

MODELL
TELJESÍTMÉNY (W)
SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA
KEVERŐTÁL
3D-S KEVERÉS
MIXER
CITRUSPRÉS
HÚSDARÁLÓ
KOLBÁSZTÖLTŐ

BOSCH
MUM58224

900
7
3,9
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
NEM

ELECTROLUX

MUM55761

900
7
3,9
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
NEM

CLATRONIC

MUM54251

900
7
3,9
IGEN
IGEN
IGEN
NEM
NEM

ELECTROLUX

MODELL
TELJESÍTMÉNY (W)
SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA
KEVERŐTÁL
3D-S KEVERÉS
MIXER
CITRUSPRÉS
HÚSDARÁLÓ
KOLBÁSZTÖLTŐ

BOSCH

BOSCH

BOSCH
MUM54230

BOSCH

MODELL
TELJESÍTMÉNY (W)
SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA
KEVERŐTÁL
3D-S KEVERÉS
MIXER
CITRUSPRÉS
HÚSDARÁLÓ
KOLBÁSZTÖLTŐ

GORENJE

ROBOTGÉPEK

PIACI ÚTMUTATÓ

SBR1000BE

KHH323WH

KHH326

KM286

KMM 770

1100
6
1,5
N.A.
IGEN
IGEN
IGEN
NEM

1000
FOKOZATMENTES
4,3
IGEN
IGEN
IGEN
NEM
NEM

1000
FOKOZATMENTES
4,3
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
NEM

900
FOKOZATMENTES
4,3
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
NEM

1200
FOKOZATMENTES
6,7
IGEN
IGEN
NEM
NEM
NEM

500
10
6,9
IGEN
NEM
NEM
IGEN
NEM

HR7778/00

23480 -56

750
2
2,1
IGEN
IGEN
NEM
NEM
NEM

1300
12
3,4
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
NEM

1000
10
5
N.A.
IGEN
NEM
NEM
NEM

SENCOR

HR7762/00

SENCOR

SENCOR

1200
6
5,2
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
IGEN

SENCOR

1200
5
5
IGEN
NEM
NEM
IGEN
IGEN

PHILIPS

PHILIPS
LUCIA
ARGENTEA 2G

CURVE PLUS

STM 6350WH

STM 6351GR

1000
8
4,5
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
NEM

1000
8
4,5
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
NEM

1000
8
4,5
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
NEM

TEFAL
STM 6356YL
1000
8
4,5
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
NEM

GOURMET
QB404H

GOURMET+
QB632D38

900
6
4
IGEN
IGEN
NEM
NEM
NEM

1100
N.A.
4,6
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
NEM

TEFAL

STM 4460GG

1000
10
5,5
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
IGEN

TEFAL

STM 3776YL

600
2
2,5
NEM
IGEN
NEM
NEM
NEM

TEFAL

24730 -56

QB515D38

QB515G38

1100
8
4,6
IGEN
NEM
NEM
NEM
NEM

1100
8
4,6
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
NEM

ROBOTGÉPEK

MODELL
TELJESÍTMÉNY (W)
SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA
KEVERŐTÁL
3D-S KEVERÉS
MIXER
CITRUSPRÉS
HÚSDARÁLÓ
KOLBÁSZTÖLTŐ

KITCHENAID
5KSM7580

500
10
6
IGEN
NEM
NEM
NEM
NEM

RUSSELL HOBBS

5KSM6521

300
10
4,8
IGEN
NEM
NEM
NEM
NEM

SENCOR

MODELL
TELJESÍTMÉNY (W)
SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA
KEVERŐTÁL
3D-S KEVERÉS
MIXER
CITRUSPRÉS
HÚSDARÁLÓ
KOLBÁSZTÖLTŐ

KITCHENAID
5KSM150

500
6
5
IGEN
NEM
NEM
IGEN
NEM

KLARSTEIN

KMX 61

1500
FOKOZATMENTES
6,7
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
NEM

RUSSELL HOBBS

MODELL
TELJESÍTMÉNY (W)
SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA
KEVERŐTÁL
3D-S KEVERÉS
MIXER
CITRUSPRÉS
HÚSDARÁLÓ
KOLBÁSZTÖLTŐ

KITCHENAID

KENWOOD

KENWOOD
KMM063

KLARSTEIN

MODELL
TELJESÍTMÉNY (W)
SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA
KEVERŐTÁL
3D-S KEVERÉS
MIXER
CITRUSPRÉS
HÚSDARÁLÓ
KOLBÁSZTÖLTŐ

MODELL
TECHNOLÓGIA
KÉPERNYŐ MÉRET
FELBONTÁS
KÉPARÁNY
ÍVELT KIALAKÍTÁS
FRISSÍTÉSI FREKVENCIA (HZ)
FÉNYERŐ (CD/M²)
VÁLASZIDŐ (MS)
HDR

ASUS

ASUS
ROG STRIX
XG35VQ
LED
35
3440X1440
21:9
IGEN
100
300
4
NEM

BENQ

LED
34
3440 X 1440
21:9
IGEN
75
300
4
NEM

VG278Q

ZOWIE RL2455T

ZOWIE RL2755T

LED
34
3440X1440
21:9
IGEN
100
300
5
NEM

LED
27
1920X1080
16:9
NEM
144
400
1
NEM

LED
24
1920 X 1080
16:9
NEM
75
250
5
NEM

LED
21
1920 X 1080
16:9
NEM
75
300
1
NEM

HP

DELL

DELL

ROG SWIFT PG348Q

LED
27
2560 X 1440
16:9
NEM
165
350
4
NEM

DELL

ROG SWIFT PG279Q

SE2416H

U2419HC

1AT01AA

LED
24
1920 X 1080
16:9
NEM
144
350
1
NEM

LED
24
1920 X 1080
16:9
NEM
60
250
6
NEM

LED
24
1920 X 1080
16:9
NEM
60
250
5
NEM

LED
27
1920 X 1080
16:9
IGEN
144
300
5
NEM

HP

IIYAMA

S2419HGF

LED
24,5
1920 X 1080
16:9
NEM
240
320
1
NEM

HP

ZOWIE XL2546

HP

MODELL
TECHNOLÓGIA
KÉPERNYŐ MÉRET
FELBONTÁS
KÉPARÁNY
ÍVELT KIALAKÍTÁS
FRISSÍTÉSI FREKVENCIA (HZ)
FÉNYERŐ (CD/M²)
VÁLASZIDŐ (MS)
HDR

ACER
XR341CK

LED
27
1920 X 1080
16:9
NEM
144
300
4
NEM

BENQ

UM.HX1EE.019

LED
27
2560 X 1440
16:9
NEM
144
350
4
NEM

ASUS

UM.HG0EE.001

LED
24
1920 X 1080
16:9
NEM
144
350
1
NEM

BENQ

MODELL
TECHNOLÓGIA
KÉPERNYŐ MÉRET
FELBONTÁS
KÉPARÁNY
ÍVELT KIALAKÍTÁS
FRISSÍTÉSI FREKVENCIA (HZ)
FÉNYERŐ (CD/M²)
VÁLASZIDŐ (MS)
HDR

ACER

ACER

ACER
GN246HL

ASUS

MODELL
TECHNOLÓGIA
KÉPERNYŐ MÉRET
FELBONTÁS
KÉPARÁNY
ÍVELT KIALAKÍTÁS
FRISSÍTÉSI FREKVENCA (HZ)
FÉNYERŐ (CD/M²)
VÁLASZIDŐ (MS)
HDR

HP

GAMING MONITOROK

PIACI ÚTMUTATÓ

3BZ12AA

3WL50AA

3WL54AA

Z4W65A4

LED
32
2560 X 1440
16:9
NEM
75
600
5
IGEN

LED
24,5
1920 X 1080
16:9
NEM
144
400
1
NEM

LED
27
2560 X 1440
16:9
NEM
144
350
1
NEM

LED
37,5
3840 X 1600
21:9
IGEN
144
300
14
NEM

G-MASTER
GB2730QSU
LED
27
2560 X 1440
16:9
NEM
75
350
1
NEM

LG

LG

LG

MSI

LED
27
3840X2160
16:9
NEM
60
300
5
NEM

MSI

27UD69

LED
27
1920 X 1080
16:9
NEM
240
400
2
NEM

OPTIX MPG27C

LED
27
1920 X 1080
16:9
IGEN
144
300
1
NEM

LED
27
1920 X 1080
16:9
IGEN
144
300
1
NEM

PHILIPS

SAMSUNG

OPTIX G27C2

LED
34
2561X1080
21:9
IGEN
144
250
5
NEM

SAMSUNG

34UC79G

LED
34
3440 X 1440
21:9
IGEN
120
400
5
NEM

SAMSUNG

34GK950G-B

LED
31,5
2560X1440
16:9
NEM
165
350
5
NEM

LC32HG70QQUXEN

LC43J890DKUXEN

QLED
27
1920 X 1080
16:9
IGEN
144
350
1
NEM

QLED
32
2560 X 1440
21:9
IGEN
120
350
1
IGEN

LED
43
3840 X 1200
32:10
IGEN
120
300
5
NEM

SAMSUNG

VIEWSONIC

LC27FG73FQUXEN

LED
24
1920 X 1080
16:9
NEM
144
350
1
NEM

VIEWSONIC

242G5DJEB

LED
27
2560 X 1440
16:9
IGEN
144
400
1
NEM

VIEWSONIC

OPTIX MPG27CQ

SAMSUNG
MODELL
TECHNOLÓGIA
KÉPERNYŐ MÉRET
FELBONTÁS
KÉPARÁNY
ÍVELT KIALAKÍTÁS
FRISSÍTÉSI FREKVENCIA (HZ)
FÉNYERŐ (CD/M²)
VÁLASZIDŐ (MS)
HDR

27GK750F-B

LED
27
1920 X 1080
16:9
NEM
144
300
4
NEM

LC49HG90DMUXEN

LS24D330HSX/EN

VP2785 - 4K

VP3881

VX2757

QLED
49
3840 X 1080
32:9
IGEN
120
350
1
IGEN

LED
24
1920 X 1080
16:9
NEM
60
250
1
NEM

LED
27
3840 X 2160
16:9
NEM
60
350
5
NEM

LED
38
3840 X 1600
21:9
NEM
60
300
7
NEM

LED
27
1920 X 1080
16:9
NEM
60
300
1
NEM

GAMING MONITOROK

MODELL
TECHNOLÓGIA
KÉPERNYŐ MÉRET
FELBONTÁS
KÉPARÁNY
ÍVELT KIALAKÍTÁS
FRISSÍTÉSI FREKVENCIA (HZ)
FÉNYERŐ (CD/M²)
VÁLASZIDŐ (MS)
HDR

Y27G

LED
24,5
1920 X 1080
16:9
NEM
144
250
1
NEM

32GK850G-B

MSI

MODELL
TECHNOLÓGIA
KÉPERNYŐ MÉRET
FELBONTÁS
KÉPARÁNY
ÍVELT KIALAKÍTÁS
FRISSÍTÉSI FREKVENCIA (HZ)
FÉNYERŐ (CD/M²)
VÁLASZIDŐ (MS)
HDR

Y25F

LG

LED
28
3840 X 2160
16:9
NEM
60
300
1
NEM

LENOVO

LENOVO

IIYAMA
G-MASTER
GB2888UHSU

LG

MODELL
TECHNOLÓGIA
KÉPERNYŐ MÉRET
FELBONTÁS
KÉPARÁNY
ÍVELT KIALAKÍTÁS
FRISSÍTÉSI FREKVENCIA (HZ)
FÉNYERŐ (CD/M²)
VÁLASZIDŐ (MS)
HDR

Ő
Z
E
K
T
E
V
KÖ
ÓL
B
K
N
U
M
SZÁ

ÓK
PORSZÍV
Ú SÜTŐK
M
Á
L
L
U
H
MIKRO
ÓK
TELEVÍZI

Absolute dizájn, tökéletes szépség!
Élvezze az Absolute termékcsalád
nyújtotta élményt, a 6. ÉrzékTM
funkciókat, az ujjlenyomatmentes
felületet és a gyönyörű dizájnt,
amely tökéletesen illik minden
Absolute termékcsaládba tartozó
készülékhez.

Tökéletes

GRILLEZÉSI
EREDMENYEK
A HÚS VASTAGSÁGÁNAK MÉRÉSE

A hús típusa és vastagsága szerint
a grill automatikusan beállítja az elkészítés
idejét és hőmérsékletét.
KÉSZENLÉTI SZINT MUTATÓ

A grill folyamatosan mutatja az elkészítés
szintjét, így Ön bármikor kiveheti a húst
ízlése szerint

INNOVÁCIÓ
EN ÁTSÜLT PESEN ÁTSÜLT
E
EPES
KÖZ
KÖZ
VÉRES
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MEL
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AUTOM
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IKUS TÉIRKZUS ÉRZ
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ÉK

AUTOM

GC712D

www.tefal.hu

