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Tek	Kişilik	Barcelona	Yatak	
Ölçü: 90x190cm 

• ÖRME KUMAŞ – KNITTED FABRIC 
• SERT PLAKA SÜNGER – FIRM FOAM SHEET 
• KEÇE – HARD FELT 
• 10 CM BONNEL YAY – 10 CM BONNEL SPRING 
• SÜNGER BORDÜR – FOAM BORDER 
• SOFT PLAKA SÜNGER – SOFT FOAM SHEET 

Granada	Karyola	
Ölçü 90x190cm 

• Uygun yatak ölçüsü : 90x190 cm 
• Ürünün dıştan dışa ölçüsü : 98x202 cm 
• ElektroStatik boyalı - Geçme sistemli - Demonte üründür. 
• Elektrostatik boya sayesinde zamanla paslanma, boya dökülmesi vb, sorunlar yaşanmaz. 
• Ürün tamamen metal konstrüksiyondur, dayanıklılık testlerinden başarı ile geçmiştir. 
• 150 kg uzun ömürlü taşıma kapasitesine sahiptir. 
• Paket içerisinde gönderilen dopel karton yatak koruyucu, metal lataların üzerini kaplayacak 

şekilde kullanılmalıdır, böylelikle sünger yatağınız sarkma yapmaz. 
• Üründe taşıma vb, kaynaklı herhangi bir hasar veya eksik malzeme tespit edilirse, müşteri 

temsilcisi ile iletişime geçildiği takdirde ücretsiz değişim veya yedek malzeme temini 
yapılmaktadır. 

Bilbao	Yastık	&	Yorgan	
• Tek Kişilik Terry Cotton Yorgan 155X215 Cm + 1 Adet 50x70 cm Silikon Yastık 
• Beyaz Silikonlu Tek Kişilik Pamuklu Terry Cotton Yorgan 155x215 cm 
• Silikon Elyaf 1. Kalite Yastık 
• Ürünlerimiz 1. Kalitedir 
• Defo yoktur. 
• Satın Aldığınız Yorganın Dış Kumaşı , %100 Micro İpeksi Dokunuşa Sahip Pamuklu Terry 

Cotton Kumaştan Üretilmiştir. 
• İç Dolguda,Metre Karesinde 350 Gr Yüksek Kalitede Silikon Elyaf Kullanılmış olup adet gramajı 

1.500 gr/ad. dir. 
• Hava Geçirme Özelliğine Sahiptir. 
• Vucut Isınızı Korur,Terletme Yapmaz. 



• İade Koşulları : Ürünlerinizin tarafınıza ulaştığı şekilde patpata sarılı, kutulu ve ambalajı 
bozulmamış olarak iade edilmesi gerekmektedir. Aksi halde gönderilen iadeler kabul 
edilemeyecektir. 

English	Nevresim	Takımı	
• Desen : Plain 
• Renk : Sarı 
• Ebat : 160x220 cm 
• Koleksiyon/Tema : Pure Elegance 
• Ürün Bileşimi : %100 Pamuk 
• Ürün Tarifi : Tek Kişilik 
• Üretim Yeri : Türkiye 
• Ürün Kodu : 10028666007 
• Ürün Barkodu : 8680887071885 
• Malzeme : Pamuk 
• Paket İçerik : NEVRESIM 160X220 CM 1 ADET, LASTIKLI ÇARŞAF 100X200 CM 1 ADET, YASTIK 

KILIFI 50X70 CM 1 ADET 
• Kullanım Şekli : 30°'de çamaşır makinasında tersten yıkayınız, kurutma makinasında düşük 

ısıda kurutma yapabilirsiniz. Orta ısıda ütü yapılabilir. 
• Bakım : 

• Ütü Yapılabilir 
• Kuru Temizleme Yapılamaz 
• Elde Yıkama Yapılabilir 
• Makinede Yıkama Yapılabilir 

Sevilla	Komidin:	
• Yükseklik: 60 cm 
• Genişlik: 50cm 
• Derinlik: 35 cm 
• 18 mm kalınlığında dayanıklı melamin kaplı yonga levhalar kullanılmıştır 
• Tüm parçalarında 0,4mm kenarbant kullanımıştır 
• Bağlantı sistemi Alyan vida ve kabin vidası kullanılarak yapılmaktadır 
• Sağlığa zararsız, kanserojen madde içermeyen Avrupa E1 kalite standartlarında yonga 

levhalardan üretilmiştir 
• Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler ile üretilmiştir 
• Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır. 
• Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik 

parçalar var ise kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 
ilettiğinizde hasarlı/eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir. Ürünlerimiz 
demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir. 

• Kurulum müşteriye aittir. 
• Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır. 



• Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik 
parçalar var ise kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 
ilettiğinizde hasarlı/eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir. 

Malaga	Gardırop	
• Yükseklik: 60 cm 
• Genişlik: 50cm 
• Derinlik: 35 cm 
• 18 mm kalınlığında dayanıklı melamin kaplı yonga levhalar kullanılmıştır 
• Tüm parçalarında 0,4mm kenarbant kullanımıştır 
• Bağlantı sistemi Alyan vida ve kabin vidası kullanılarak yapılmaktadır 
• Sağlığa zararsız, kanserojen madde içermeyen Avrupa E1 kalite standartlarında yonga 

levhalardan üretilmiştir 
• Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler ile üretilmiştir 
• Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır. 
• Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik 

parçalar var ise kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 
ilettiğinizde hasarlı/eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir. Ürünlerimiz 
demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir. 

• Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır. 
• Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik 

parçalar var ise kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 
ilettiğinizde hasarlı/eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir. 

İbiza	Çalışma	masası	
• Çalışma Masası - Beyaz, sahip olduğu bölmeleri ve dayanıklı malzemesi ile sizlere uzun süreli 

ve pratik bir kullanım deneyimi sunmaktadır. 
• Ürüne ait tüm parçalarda birinci sınıf kalitede malzemeler kullanılmıştır. 
• Birinci sınıf kalite 18 mm'lik suntalamdan ve yonga levha plakalardan üretilmiştir. 
• Suntalam, sunta malzemelerin lamine kaplanması ile daha sağlam ve kullanışlı hale getirilmiş 

bir çeşididir. Sunta malzemelere göre neme ve rutubete karşı çok daha dayanıklıdır. 
• Ürünün tüm parçalarında 1. sınıf PVC bant kullanılmıştır 
• Dayanıklı yapısı ve kaliteli malzemeleri ile uzun süre gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. 
• ISO 9001 ve TSE belgeli bir üründür. 
• Size daha pratik ve kolay bir kurulum sağlamak için detaylı bir kurulum şeması ile tarafınıza 

teslim edilmektedir. 
• Çalışma masasının genişliği 120 cm, derinliği 50 cm ve yüksekliği 72 cm'dir 
• Kitaplık kısmının ise genişliği 32 cm, derinliği 55 cm, yüksekliği ise 73 cm'dir. 
• Ürünün kurulumu sırasında herhangi bir problem yaşamanız durumunda teknik destek 

hizmeti alabilirsiniz. 



• Teknik destek sırasında size hızlı ve kapsamlı bir hizmet sunulması adına ürün ile birlikte size 
teslim edilen kurulum şemasını, garanti belgesini ve ürün faturasını saklamanız 
gerekmektedir. 

• Ürün kargo aracılığıyla size ulaştırıldığında herhangi bir hasar bulunuyorsa ürünü teslim 
almadan hasar tespit tutanağı hazırlanması talep edilmelidir. 

• Hasar tespit tutanağı tutulan ürünlerde ücretsiz değişim ve iade yapabilirsiniz. 
• Ürün on iki ay süreyle garanti kapsamındadır. Ürün Ölçüleri Masa Ölçüleri: Genişlik 130 cm 

Derinlik : 55 cm Yükseklik : 72 cm 
• Konsol Ölçüleri: Genişlik: 80 cm x 24 cmx 72 cm 
• Bu fonksiyonel masa minimum alanda maksimum yarar sağlamasını hedefleyerek 

tasarlanmıştır 
• Çalışma masasının alt tarafındaki konsolda tüm kitap, dergi ve dosyalarınızı ya da sıklıkla 

kullandığınız eşyalarınızla beraber DVD vb eşyalarınızı sergileyebilirsiniz 
• Bu içeri doğru kapanan konsol sayesinde masanızı kullanmadığınız zamanlarda kapatarak 

yerden de tasarruf sağlayabilirsiniz. 
• İnsan sağlığına dost, kanserojen madde içermeyen E1 standartlarında aksesuar ve panel 

levhalar kullanılmaktadır 
• Malzeme Ürünü oluşturan panel parçalarının kenarları 0,40 mm kalınlığındaki bant ile 

bantlanmaktadır. 
• Maksimum sağlamlık için minifiks birleştirme sistemiyle kurulur, ithal, yüksek kaliteli 

malzemeler kullanılmaktadır 
• 18 mm kalınlığında dayanıklı melamin kaplı suntalam kullanılmıştır. 
• Kullanılan tüm aksesuar ve montaj malzemeleri, birinci sınıf üst kalitede ürünlerden seçilmiş 

olup uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz formdadır. 
• Montaj Ürünlerimiz özel kargo paketinde demonte olarak teslim edilir 
• Paketlerde kurulum için gerekli kuruluş şeması, montaj malzemeleri ve garanti belgesi 

bulunmaktadır 
• Kurulum müşteriye aittir 
• Çekiç matkap gibi el aletlerine gerek kalmadan basit el aletleri ile kolayca kurulum 

yapabilirsiniz 
• Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir 
• Hızlı ve hatasız kurulum için parça üzerinde kurulum şeması ile uyumlu parça numaraları 

bulunmaktadır. 
• Ürün rengi mat beyazdır. 

Yatak	Odası	Halısı	
Katalog seçimi yapılmaktadır. 60 farklı modelden evinize uygun ölçülerde kesimi yapılacaktır. 

 

 

 



Vigo	Köşe	Koltuk:	

Ürün	Özellikleri	
Genişlik: 202 cm Yükseklik: 85 cm Oturum Yüksekliği: 42 cm Derinlik: 70 cm Renk: Gri 

Ürün	Açıklaması	
Çift yönlü kullanılabilir. Üründe silinebilir dokuma ithal kumaş kullanılmaktadır. Ürünümüzün kasa 
kısmı metal yonga levha dan üretilmiş mukavemeti artırılmıştır. Ürünün oturum ve sırt kısımları yay 
içermeyip, 52 DNS Granür Sünger kullanılmaktadır. Yatak olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir. 
Yüksek ayakları sayesinde ürün altını temizleyebilme kolaylığı sağlar. Ürünlerimizin kalite kontrolü 
uzman personelimiz tarafından yapıldıktan sonra sevk edilmektedir. Anti kansorejen ve anti 
bakteriyel malzeme kullanılmıştır. Üründe 3 adet kırlent bulunmaktadır. Sırt bölümünde Çelik 
konstrüksyon kullanılmıştır. Kırlentlerde kar tanesi elyaf kırpık sünger kullanılmıştır. Yastık kılıfları 
fermuarlı olup yıkanabilme özelliğine sahiptir. Sırt metali 1mm profil den imal edilmiştir. Çevre ve 
çocuk sağlığına uygun malzemeler ile üretilmiştir.Anti kanserojen ve anti bakteriyel malzeme 
kullanılmıştır. Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler ile üretilmiştir. Ürünümüz 2 yıl garantilidir.  

Madrid	TV	Ünitesi:	
• Minifix Montaj ile Kolay Kurulum Şarjlı Matkap Gerektirmez 
• Sadece Bir Tornavida İle Hızlı Kurulum 
• Ürünlerimizi Ucuz İnternet Mobilyaları İle Karşılaştırmayınız 
• Üretimde Kullanılan Tüm Malzemeler 1. Sınıftır 
• Resimde Görülen Kulp ve Ayakların Bire Bir Aynısı Gönderilir 
• Ürün Boyutları Genişlik = 140cm Derinlik : 34 cm Yükseklik = 40 cm 
• Ürünümüzde 18 mm. kalınlığında melamin kaplı yonga levha kullanılmıştır. 
• Ürünlerimizde 1 mm PVC bant kullanılmaktadır. 
• Kulplar Metal Kulptur. 

Valencia	Armut	Koltuk:	
• Su Geçirmez İmpertex Oxford Dokuma Kumaş 
• İçeriğinde Yüksek Dansite Boncuk Strafor Köpük Kullanılmıştır 
• Oturma Yeri Genişliği: 60 cm         
• Sırt Yüksekliği: 70 cm         
• Oturma Yeri Yüksekliği: 35 cm 
• Gizli Fermuar Sistemlidir 
• OEKO-TEX® Standard 100 sertifikasına sahip tekstil boyaları kullanılmıştır 
• Tüm Türkiye'ye Kargo Ücretsizdir 
• Astarsızdır. Nemli bez ile silinerek temizlenir. 
• Dış ortam için uygundur. 
• Her bir armut koltuk siparişiniz ile birlikte 1 adet 40x40 cm ölçülerinde minder hediyelidir. 

   Hediye minder rengini, sevkiyat bölümümüz, günlük yapılan minder üretimine göre 
belirlemektedir. 



Cruz	Orta	Sehpa:	
• 45cm Genişlik -72cm Uzunluk -42cm Yükseklik 
• Çevreye ve sağlığa zararsız, kanserojen madde içermeyen Avrupa E1 kalite standartlarında 

suntalamdan üretilmiştir 
• Üründe 18 mm kalınlığında 1.Sınıf suntalam kullanılmaktadır. 
• Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler ile üretilmiştir. 
• Ayaklar %100 doğal ahşaptır. 

Salon	Halısı	
Katalog seçimi yapılmaktadır. 60 farklı modelden evinize uygun ölçülerde kesimi yapılacaktır. 

 

Awox	Televizyon	32	İnç	82	Ekran:  
• 32" EKRAN BOYU 
• 1366 X 768  HD READY ÇÖZÜNÜRLÜK 
• SCART GİRİŞİ 
• 1 X USB GİRİŞİ VİDEO VE RESİM OYNATABİLME 
• 2 X HDMI GİRİŞİ 
• RCA VİDEO VE SES GİRİŞİ 
• VGA PC GİRİŞİ 
• PC SES GİRİŞİ 
• 178° GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI 
• ÇOKLU DİL DESTEĞİ (AÇILIŞ TÜRKÇE) 
• GENİŞ AÇILI UZAKTAN KUMANDA 
• TELETEX DESTEĞİ 
• 2 X 6 WATT SES ÇIKIŞ GÜCÜ (STEREO) 
• CLASS A ENERJİ TÜKETİMİ 
• ULTRA DİNAMİK KONTRAST 

UYDU	ÖZELLİKLERİ	
• İŞLEMCİ: 880 MHZ SUNPLUS SPHE / 506 C FULL HD (1080p) 
• TAM UYUMLU DVB-S2 / MPEG-4 / H264 DECODER 
• 16 BİT RENKLİ EKRAN GÖSTERGE DESTEĞİ 
• USB ÜZERİNDEN YAZILIM GÜNCELLEME DESTEĞİ 
• 5000 KANAL HAFIZASI  (RADYO+TV) 
• 2 X USB 2.0 MULTIMEDIA DESTEĞİ 
• VİDEO OYNATMA 
• ÇOK DİLLİ SES DESTEĞİ 
• ÇOKLU DİL DESTEĞİ 
• MPEG4, MPEG4 - AVC / H.264, MPEG2 ISO / IEC ÇIKIŞI 
• ÇİFT SES ( ANA / YAN ) STEREO DESTEĞİ 
• 4 MB FLASH / 64 MB DDR2 RAM 
• USB AYGITI İLE TV KANALLARI KAYIT FONKSİYONU 



• BISS KOD ÇÖZME DESTEĞİ 
• TKGS (TÜRKSAT KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ) DESTEĞİ 

  
 

 

Altus	Çamaşır	Makinesi	
Altus AL 7100 ML A+++ 7 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi, sade tasarımını tamamlayan işlevsel 
özellikleriyle görevini yerine getiren bir ürün olarak dikkat çekiyor. Gövdesinde yer alan paneli 
aracılığıyla hem yıkama modları ve bu modların numaraları hakkında bilgi alınabiliyor hem de yıkama 
seçeneklerini pratik bir şekilde kullanmak mümkün hale geliyor. Deterjan haznesinde yer alan Altus 
yazısı makinenin markasını yansıtırken ürünün minimal tasarımına da artı katıyor. Kolay açılır yapıda 
olan deterjan bölmesi hem sıvı deterjanlar hem de toz deterjanlar için ideal bir depolama alanı 
oluşturuyor. Yumuşatıcılar için özel olarak ayrılmış olan bölmesi sayesinde temizlik maddelerinin 
verimli bir şekilde kullanılması olanak kazanıyor. Ürünün banyolarda kullanılması durumunda ıslak 
zemin problemine karşı ayaklık desteğiyle çözüm elde ediliyor. Yerde yer alan suların makineye 
ulaşması ayaklıklar yardımıyla önleniyor. Banyolarda sık rastlanılan su sıçraması sorununa karşı 
dayanıklı gövdesiyle mücadele eden ürün, suyun paslanma yaratmasını engelliyor. Altus Çamaşır 
Makinesi, titreşim miktarını azaltarak sıkma modunda minimum ses oluşmasına yardım ediyor. 

Artıları	Üzerinde	Toplayan	Çamaşır	Makinesi	
Altus 1000 Devir Çamaşır Makinesi, A+++ enerji tüketimi sınıfında bulunmasıyla alıcılarına tasarruf 
sağlıyor.  

Ürünün plastik kapağı tam olarak kapanmadan yıkama işlemi başlamıyor. Kapağı tamamen kapatılıp 
yıkama aşamasına geçildiğindeyse su sızmalarını önlemek amacıyla yıkama sona ermeden kapağın 
açılabilmesi engelleniyor. 

Saydam cam kapağa sahip olan makine, yıkama sırasında hangi aşamada olunduğunu çıplak gözle 
izleyebilme imkanı yaratıyor. 

Altus 7 Kg Çamaşır Makinesi, yüksek depolama kapasitesi sunarak ev eşyaları ve giysilerin bir arada 
yıkanabilmesini sağlıyor ve ikinci yıkamaya gerek bırakmıyor. 

Altus A+++ Çamaşır Makinesi, su alımı sırasında çıkardığı düşük miktarlı sesle akşam saatlerinde, işten 
döndükten sonra çamaşır yıkama ihtiyaçlarının yerine getirilebilmesine yardımcı oluyor. Ürün 
gövdesinin ses yalıtımı sağlayan duvarları sayesinde yıkama esnasında ortaya çıkan ses minimize 
edilerek hem ev sakinleri hem de komşular için son derece düşük desibelli bir yıkama gerçekleştirerek 
beğeni kazanıyor. Ürünün devir ayarı yapabilmeye izin veren gösterge ekranında yer alan ışıklar 
aracılığıyla makinenin hangi devirde çalıştığı gözlemlenebiliyor. Yıkama aşamalarını gösteren ışıklar 
sayesinde de durulama aşamasında mı yoksa sıkma aşamasında mı olunduğu gibi konular hakkında 
kolay bir şekilde bilgilere erişilebiliyor. Zaman geciktirme seçeneği kullanılarak çamaşırların 
asılabileceği en uygun saat diliminde sona erecek yıkama işlemleri yapılabiliyor. 

 



Üstün	Teknik	Yetiler	
• Yıkama Kapasitesi: 7 kg  
• Enerji Sınıfı: A+++ 
• Devir Hızı: 1000 Devir  
• Ürün Boyutları (Y x G x D): 84 cm x 60 cm x 55 cm 
• Yıllık Enerji Tüketimi: 173 kWh 
• Yıllık Su Tüketimi: 10.119 Lt 
• Yıkama / Sıkma Ses Seviyesi: 62 dB / 75 dB 

Dayanıklı	Kutu	Tasarımı	
Altus A+++ 7 Kg Çamaşır Makinesi, alıcılarına ulaştırılırken dayanıklı kutu tasarımı sayesinde olası 
tehlikelere karşı güvenlikli bir şekilde taşınabiliyor. Kalın kartondan oluşan paketini destekleyen 
köpük kaplamalar aracılığıyla makinenin tam olarak korunması mümkün hale geliyor. Ürünün 
kutusunda yer alan ve atık suların dışarıya aktarılabilmesine yarayan hortum desteği ile kurulum 
işlemleri kısa bir süre alıyor. 

Yerli	Teknoloji	Ürünü	Çamaşır	Makineleri	
Yerli üretime verdiği destekle ilgi çeken bir marka olan Altus, sade tasarımları ve ekonomik teknik 
özellikleri bulunan ürünleriyle tüketici dostu nitelikler taşıyor. Firmanın, dayanıklı üretim malzemeleri 
ve gelişmiş teknoloji kullanımı sayesinde uzun süre yararlanılabilen çamaşır makinelerine 
kavuşuluyor. 

Geniş	Kullanım	Olanakları	
15 farklı yıkama programını bir arada sunan çamaşır makinesi, dengesiz yük kontrolü ve çocuk kilidi 
gibi özellikleriyle kullanıcılarının elini güçlendiriyor. 9 saate kadar zaman erteleme seçeneğiyle verimli 
bir yıkama programı oluşturulabiliyor.  

 

Uğur	UES	273	D2K	208	LT	A++	Statik	Çift	Kapılı	Buzdolabı	
 

Orta	Boy,	Geniş	Hacimli	Buzdolabı	
1462 mm boyunda, 580 cm genişliğindeki ürün 580 cm derinliğe sahiptir. İdeal boyutlardaki ürün, 208 
L geniş hacmi ile tüm ürünlerinizi alabilecek kapasitededir. Fazla yer kaplamayan Uğur buzdolabı 
mutfağınız için dekoratif bir üründür. 

Mutfağınıza	Yakışacak	Zarif	Tasarım	
Statik soğutma sistemi olan ürün, solo kullanım şeklindedir. Çift kapılı dekoratif ürün, mutfağınıza 
şıklık katar, fazla yer kaplamaz. 

Tazeliği	Uzun	Süre	Muhafaza	Edebileceğiniz	Soğutma	Sistemi	
166 L hacimli soğutucu bölümü; 1 adet sebze ve meyve çekmecesi, 3 adet soğutucu raf içerir. 
Yiyecekleriniz için ideal boyutlarda olan ürün, yiyeceklerinizin tazeliğini uzun süre muhafaza eder. 
uzun yıllar güvenle kullanım sağlar. 



Enerji	Tasarruflu	Dondurucu	Bölümü	
Uğur buzdolabı, günde 2 kg dondurma özelliği ile ihtiyaçlarınıza karşılık verecek niteliktedir. Toplam 
hacmi 42 L olan kullanışlı, dondurucu kapasiteli ürün, problem çıkarmadan çalışır.Enerjiyi Tasarruflu 
Kullanma 

A++ enerji sınıfı Altus buzdolabı yıllık 170 kWh güç tüketimi ile enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. 
Buzdolabı, evinizin durmadan çalışan birkaç ürününden biri olduğu için A++ enerji sınıfı bir ürün 
işinize yarayacak. 

Sessiz	Çalışma	Özelliği	
Evinizde gürültüsüz çalışan ürün istenmeyen ses kirliliğine yol açmaz. 40 dB seviyesinde ses çıkaran 
ürün, rahatsız edecek durumda ses çıkarmaz. Kullanımı rahattır. 


