BEURER 2018

NOVÉ

34999

€

BEURER LAS50
Laserový odstraňovač chĺpkov
patentovaný diódový laser (až do 20J/cm2)
bezšnúrový s výkonnou batériou
- prevádzka: cca 250 impulzov (15 min)
- nabíjanie: cca 2 hod
až 61% redukcie ochlpenia
po prvom ošetrení
intelig. snímač pokožky
autom. spustenie laserových impulzov
3 rôzne úrovne energie

14999

€

BEURER
IPL5500
Pure skin pro
Prístroj pre dlhodobé
odstránenie chĺpkov
200 000 svetelných impulzov
približne 20 min na ošetrenie celého tela
3.1 cm2 osvetľovaný povrch
3 rôzne úrovne intenzity
integrovaný UV filter na ochranu pokožky
senzor styku s pokožkou
aplikácia Beurer MyIPL sprievodca liečbou
klinicky testovaná technológia

3499

€

BEURER HS60
Ionizačná kefa
ovládanie teploty 120-200°C
iónová technológia pre elegantné a lesklé vlasy
keramický povrch
LED displej
rýchly ohrev
automatické bezpečnostné vypnutie
zobrazenie stavu prevádzky
360° otočná rukoväť
pútko na zavesenie
soft Touch Surface

AKCIOVÝ LETÁK

ELEKTRO

1999

€

BEURER HT10
Ionizačná kefa
iónová technológia pre elegantné a lesklé vlasy
mäkké akrylové štetiny umožňujú hladké česanie vlasov
batériová prevádzka
zobrazenie stavu prevádzky
soft Touch Surface
rozmery produktu 11,7 x 7,3 x 4,7 cm

2499

€

3599

€

BEURER HC55
Sušič vlasov
výkon 2200 W
funkcia navíjania kábla
iónová technológia
úzka profesionálna dýza a objemový difuzér
3 úrovne tepla a 2 typy otáčok ventilátora
studený vzduch
vymeniteľný bezpečnostný filter
automatická ochrana proti prehriatiu
pútko pre zavesenie
Soft Touch Surface

4499

€

BEURER HC30

BEURER AS87

Sušič vlasov
vhodný pre všetky typy vlasov
úzka profesionálna dýza
studený vzduch
3 úrovne tepla a 2 typy otáčok ventilátora
vymeniteľný bezpečnostný filter
automatická ochrana proti prehriatiu
pútko pre zavesenie
Soft Touch Surface
220-240 V 50/60 Hz 2200 W

Senzor aktivity
sledovanie aktivity: kroky, vzdialenosť,
spotreba kalórií, trvanie aktivity a dosiahnutie
denných cieľov
sledovanie režimu spánku
prenos Bluetooth®
upozornenia na hovory, SMS, Selfie
kapacita pamäte: 15 dní a 15 nocí
vibračný alarm
vodotesnosť: 3 ATM

39999

€

BEURER IPL8500
Velvet skin pro
Prístroj pre dlhodobé
odstránenie chĺpkov
300 000 svetelných impulzov
bezšnúrový dizajn
detekcia tónu pleti
4.5 cm2 osvetľovaný povrch
6 úrovní intenzity
integrovaný UV filter na ochranu pokožky
senzor styku s pokožkou
aplikácia Beurer MyIPL sprievodca liečbou
klinicky testovaná technológia

49999

€

BEURER LAS100
Laserový odstraňovač chĺpkov
patentovaný diódový laser (až do 22J/cm2)
bezšnúrový s výkonnou batériou
- prevádzka: cca 600 impulzov (30 min)
- nabíjanie: cca 2 hod
trvalé výsledky za menej ako 3 mesiace
intelig. snímač pokožky
autom. spustenie laserových impulzov
5 úrovní energie
LCD displej

ZDRAVIE
A POHODA

VÁŠHO
ŽIVOTA
NOVÉ

8999

€
BEURER FC96

Hĺbkový čistič pleti
LCD displej s ukazovateľom stavu batérie,
zobrazenie zmeny nadstavca a rýchlosti
Vodotesný IPX-7 - použitie v sprche
2 úrovne rotácie: kruhová, oscilačná
4 nastavenia rýchlosti
časovač 1 min (3x20 sek)
batériová prevádzka - 30 min
s nabíjačkou - 4 hod. nabíjania

2999

€

BEURER BS39
Zrkadlo kozmetické
integrovaná napájacia banka s 3000 mAh - pre
nabíjanie smartfónov, tabletov
2 zrkadlové povrchy: Normálny / zväčšenie 3 x
priemer zrkadla: 7 cm
s automatickým LED osvetlením
obsahuje micro USB kábel pre nabíjanie
batérie
batériová prevádzka
doba nabíjania cca. 4 hod.

BEURER IH60

NOVÉ

9499

€

BEURER IH55
Inhalátor
nebulizácia s vibračnou membránovou
technológiou
na liečbu horných a dolných dýchacích ciest
pre použitie pri prechladnutí, astme,
respiračných chorobách..
vysoký účinok rozprašovania (viac ako 0,25 ml/
min)
dezinfikovateľný
vhodný na cesty
zdravotnícka pomôcka

BEURER FB21
Masážny prístroj na nohy
3 vymeniteľné pedikúrové nadstavce
stimuluje cirkuláciu a uvoľňuje nohy
3 funkcie: Temperovanie vody, vibračná masáž
a masáž bublínami
odnímateľné prídavné masážne valce pre
masáž reflexnej zóny nôh
uvoľňujúce infračervené svetlo
opierka nôh s masážnymi uzlinami

4499

€

Inhalátor
nebulizácia tekutého lieku pomocou technológie stlačeného
vzduchu
nabíjateľná lítiová batéria
na liečbu horných a dolných
dýchacích ciest
vysoký účinok rozprašovania
(viac ako 0,25 ml/min)
dezinfikovateľný
automatické vypnutie
zdravotnícka pomôcka

7499

€

6499

23999

€

€

BEURER MG151

BEURER LE30

Masážny prístroj
funkcia svetla a tepla
použitie na krk, chrbát, nohy...
upokojujúca shiatsu masáž
8 masážnych hlavíc 3D:
- otáčanie v pároch
- otáčanie v smere/proti smeru hodinových ručičiek
3 rôzne úrovne intenzity
praktická rukoväť
automatické vypnutie
napájanie 24W

Odvlhčovač
možnosť trvalej prevádzky
30 m2
kapacita odvlhčovania 10l /24 hod
nastavenie požadovanej vlhkosti vzduchu
funkcia časovača
funkcia autom. odmrazovania
umývateľný filter
tichá prevádzka
odnímateľná nádrž 1,8l
ochrana proti pretečeniu
spotreba cca 210W

4999

€

BEURER FM39
Masážny prístroj
funkcia tepla
stimuluje cirkuláciu a uvoľňuje nohy
výkonná masáž Shiatsu so 6 otočnými
masážnymi hlavicami
ázijská nožná reflexná masáž
povrch z priedušnej sieťoviny
obsluha chodidlom
napájanie 25W

1699

€

BEURER KS19 Slate
Váha kuchynská digitálna
ľahko čistiteľný sklenený povrch
ovládanie dotykovým tlačidlom
ultra tenká: 16,5 mm vysoká
funkcia TARA
LCD displej: 4,6x2,4 cm
veľkosť číslice 20 mm
kapacita: 5 kg
možnosť prepnúť na g, oz, lb: oz, ml, fl.oz
presnosť: 1 g
indikácia preťaženia
automatické vypnutie

1699

€

BEURER KS19 Love
Váha kuchynská digitálna
ľahko čistiteľný sklenený povrch
ovládanie dotykovým tlačidlom
ultra tenká: 16,5 mm vysoká
funkcia TARA
LCD displej: 4,6x2,4 cm
veľkosť číslice 20 mm
kapacita: 5 kg
možnosť prepnúť na g, oz, lb: oz, ml, fl.oz
presnosť: 1 g
indikácia preťaženia
automatické vypnutie

BEURER GS280BMI
Váha osobná
výpočet a interpretácia BMI
pomocou farebného displeja
(podľa WHO)
10 používateľských pamätí
meracia plošina vyrobená z
bezpečnostného skla
LCD displej
zmena na kg / lb / st
kapacita: 180 kg
presnosť: 100 g
funkcia pamäte
indikácia preťaženia
automatické vypnutie

2699

€

2199

€

BEURER GS203 Slate
Váha osobná
veľký LCD displej s osvetlením
plochý dizajn: výška len 19 mm
veľkosť číslice: 40 mm
meracia plošina bezpečnostného skla
zmena na kg / lb / st
kapacita: 150 kg / presnosť: 100 g
indikácia preťaženia
automatické zapnutie a vypnutie

2499

€

2499

€

BEURER GS235

BEURER GS225

Váha osobná
neviditeľný displej: zobrazuje
sa iba počas merania
matný povrch - dlaždice
meracia plošina vyrobená
z bezpečnostného skla
veľkosť číslice: 27 mm
zmena na kg / lb / st
kapacita: 180 kg
presnosť: 100 g
indikácia preťaženia
automatické zapnutie a vypnutie

Váha osobná
neviditeľný displej: zobrazuje
sa iba počas merania
moderný bodový maticový displej
meracia plošina vyrobená
z bezpečnostného skla
veľkosť číslice: 27 mm
zmena na kg / lb / st
kapacita: 180 kg
presnosť: 100 g
indikácia preťaženia
automatické zapnutie a vypnutie

4499

€

5999

BEURER BF600 Style

€

Váha osobná diagnostická
hmotnosť, telesný tuk, telová voda, percento
svalov, kostná hmotnosť, kalórie, BMI
8 používateľov s autom. rozpoznávaním
dotykové ovládanie
5 úrovní aktivity
autom. vypnutie, indikátor preťaženia (do 180
kg)
kompatibilné iOS 8.0, Android ™ 4.4, cez
Bluetooth® 4.0

BEURER BF850 White
Váha osobná diagnostická
autom. prenos dát Bluetooth®
hmotnosť, telesný tuk, telová voda, percento
svalov, kostná hmotnosť, kalórie, BMI
8 použ. s autom. rozpoznávaním
2-riadkový LCD displej s osvetlením a zobrazením iniciálok užívateľa
5 úrovní aktivity
iOS 8.0, Android ™ 4.4
farba: biela

2499

€

BEURER BF180
Váha osobná diagnostická
hmotnosť, telesný tuk, telová voda, percento
svalov, kostná hmotnosť, kalórie, BMI
meracia plošina z bezpečnostného skla
zmena na kg / lb / st
kapacita: 180 kg
5 úrovní aktivity
10 použ. pamätí
indikácia preťaženia
technológia rýchleho spustenia
autom. vypnutie

NOVÉ

6499

€

2499

€

BEURER TS15
Elektrická vyhrevná podložka
elektrická podložka
priedušná
3 nastavenia teploty
bezpečnostný systém Beurer (BSS)
osvetlené nastavenia teploty
odnímateľná riadiaca jednotka
horná strana: fleece / spodná strana: fleece
veľkosť cca. 150 x 80 cm
umývateľná pri teplote 30 ° C
60 wattov

BEURER HD75
Elektrická deka
6 nastavení teploty
extra mäkký povrch, priedušný
bezpečnostný systém Beurer
automatické vypnutie po cca 3 hod.
elektronická regulácia teploty
osvetlený displej
odnímateľná riadiaca jednotka
fleece vlákno, Oeko-Tex 100
veľkosť cca 180x130cm
umývateľný (30°C)
100 W

4999

€

BEURER MP42
Manikúra/pedikúra
priebežne nastaviteľný
v smere hodinových ručičiek / proti smeru
hodinových ručičiek
Magic LED displej - zobrazí sa len počas
prevádzky
pre nechty rúk a nôh
ochranný kryt pre prach z nechtov
s LED svetlom
7 vysoko kvalitných zafírových a plstených
nadstavcov

2999

€

BEURER MP28

4999

€

BEURER MP48
Lampa na gelové nechty
na vytvrdzovanie UV a LED gélov
3 rôzne funkcie časovača (30, 60 a 120 sekúnd)
profesionálne výsledky pre nechty
na rukách aj nohách
na umelé modelovanie nechtov
reflexná základná doska
odolný, ľahko ošetrujúci povrch
s 18 silnými LED diódami
sieťová prevádzka

ELEKTRO

Pedikúra
s jasným svetlom LED
s 3 nadstavcami (2 x hrubý, 1 x jemný)
prepínač ON / OFF s ochranou proti zapnutiu
na odstránenie tvrdej alebo drsnej
pokožky a mozoľov
pre jemnú a hladkú pokožku
s výkonným motorom
vr. čistiacej kefy a ochranného krytu
Batériová prevádzka

BREL spol. s.r.o., Centrum 1746/265
017 01 Považská Bystrica, Slovensko
brel@brel.sk, 0918 341 568, www.brel.sk
Váš dodávateľ spotrebičov pre domácnosť.
Nájdete vo vybraných predajniach elektro.

