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O que diz a Vanessa Martins 
da vita?

É com enorme alegria que vos apresento esta 
linha de equipamentos da Ufesa, Gama Vita!

A Gama Vita é composta pela máquina de 
batidos que dá para levar connosco e beber mais 
tarde. Pelo cozedor de alimentos a vapor, onde 
costumo cozer legumes e peixe sem perder o 
sabor e nutrientes dos alimentos.

Depois, com a máquina desidratadora, poderão 
fazer em casa snacks, 100% saudáveis, de fruta 
desidratada. Para terminar, temos a balança que 
mede os macros da comida! Existem balanças, 
depois existe esta!

Comer bem já é vicio!
       - Vanessa Martins
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Desidratador 
de Alimentos 

DA6000 Duas opções de potência
Poderá ajustar a potência do 
aparelho de acordo com a 
quantidade e tipo de alimentos.

4 bandejas largas
Assim, poderá desidratar 
grandes quantidades de 
alimentos num único 
ciclo de operação. 

Permite-lhe desidratar os 
alimentos, conservando-os 
durante muito mais tempo 
e mantendo todos os seus 
valores nutricionais.

Elevada potência: 520 W
Torna o processo de 
desidratação mais curto 
e mais eficiente.

Desfrute de todo o sabor e aroma de frutos, vegetais ou 
outros alimentos, quando desejar e em qualquer lugar.

Cozedor 
de Alimentos 

a Vapor 
CV3000

Se procurar uma alimentação equilibrada com reduzido nível de 
calorias e ao mesmo tempo deliciosa, nós recomendamos-lhe o 
nosso cozedor de alimentos a vapor.

7 programas de cozinha
Infusor de ervas e especiarias
Função manter quente
Fácil limpeza

Deseja preparar o seu batido de fruta pela manhã e levá-lo 
consigo? Ou levar consigo o seu suplemento vitamínico 
especialmente criado por si?

A liquidificadora desportiva da ufesa simplifica o processo para 
todas as suas necessidades e ajuda a preparar rapidamente 
bebidas deliciosas cheias de vitaminas e nutrientes.

É compacta, é simples e rápida de utilizar. Permite desfrutar da 
sua bebida preferida no mesmo copo que foi preparada pelo 
que não precisa sujar mais loiça!

Liquidificadora 
desportiva 

BS1000

Balança 
Nutricional 

BC1600

O que é uma balança nutricional?
A balança BC1600 da ufesa pode ser utilizada como um 
instrumento perfeito para conhecer o conteúdo nutricional 
de até 999 alimentos diferentes: gordura, fibra, colesterol, sal, 
calorías, proteínas e hidratos de carbono em uma só vista do 
visor.



Qual a vantagem de
ter um aspirador com

filtro de água?

Sem perda de potência
A maior parte das partículas de pó 
deposita-se na água do depósito, enquanto 
o filtro de saída limita-se  a assegurar a total 
limpeza do ar. Deste modo o fluxo de ar 
não é bloqueado e a potência de sucção 
mantém-se constante.

Cuida da Saúde
A acção conjunta do filtro de água e do filtro 
anti-alérgico EPA elimina aproximadamente 
100% das partículas de pólen, pó e ácaros 
que podem ser prejudiciais para a saúde.

Fácil de usar
O depósito de água de elevada 
capacidade permite usar o aspirador 
durante longos períodos de tempo, por 
isso é suficiente mudar a água apenas 
após cada utilização.

Respeita o meio 
ambiente
Já não precisará adquirir sacos de pó. 
O filtro de água é capaz de absorver 
toda a sujidade.



O duplo sistema de filtragem faz circular ar 
saudável em casa:
1) com água - as partículas de pó, ácaros e 
pólen ficam retidas no depósito de água, pelo 
que haverá menos poluentes no ar.
2) com o filtro lavável EPA - o ar é eficazmente 
purificado de poluentes.

Ideal para
alérgicos

filtro EPA



Ideal para alérgicos.
Lava e aspira sólidos e líquidos. 
Tudo o que precisa num único aspirador.

Lavagem, limpeza,  recolha de líquidos:
A multifuncionalidade deste aspirador permite-lhe 
seleccionar o modo de operação. Pode escolher a função 
de lavagem de superfícies (detergentes incluídos), aspiração 
sem saco com filtragem de água, aspiração 
com saco ou recolha de líquidos. 

Ar purificado de poluentes:
Duplo sistema de filtragem: filtragem com água e filtro 
antialérgico EPA lavável retêm as partículas de pó, 
ácaros e pólen.

Controlo de potência digital:
Pode corresponder a potência de sucção ao tipo 
de superfície e nível de sujidade. 

Motor Eco:
Função de ajuste automático de potência 
quando o fluxo de ar correcto é interrompido.  
Desta forma o aspirador consome menos 
energia reflectindo-se numa maior poupança 
em electricidade.

Aspirador de filtragem
de água



Opção de aspiração com saco 
ou sem saco.

Lavagem de diferentes tipos de 
superfícies, desde soalhos duros, 
carpetes, estofos a vidros. 

O bocal especial para líquidos 
permite a aspiração de líquidos.

A aspiração a seco permite 
recolher a sujidade tanto em 
soalhos duros como em carpetes.

Tudo o que precisa 
num único aspirador

manguera flexible

mangueira flexível 

filtro EPA lavable

filtro EPA lavável 

cepillo turbo

escova turbo

depósito de agua

depósito de água 

tubo telescópico metálico

tubo telescópico metálico

escova para parquet
com cerda natural

escova para aspiração

de líquidos

set de limpieza

kit de limpeza

ce
pillo

 conmutable con separador

bocal comutável com separado
r 

de pequenos itens

de partículas pequeñas

compartimento para saco

alojamiento para bolsa

de líquidosboquilla para aspiración

bocal de lavagem pequeno

bo
quilla de lavado pequeña

cepillo parquet

con cerdas naturales

conjuntos de escovas
e bocais de aspiração

conjunto de cepillos 

y b
oquillas de aspiración

bocal de lavagem grande

boquilla de lavado grande 

pulverizador 

rociador 

Acessórios



Ar purificado de poluentes:
Duplo sistema de filtragem: filtragem 
com água e filtro antialérgico EPA lavável retêm 
as partículas de pó, ácaros e pólen.

Limpeza, recolha de líquidos:
A multifuncionalidade deste aspirador permite-lhe 
seleccionar o modo de operação. Pode escolher 
a função de aspiração sem saco com filtragem de água, 
aspiração com saco ou recolha de líquidos.
 

Acessórios:
Adicionalmente ao bocal de aspiração e ao bocal para 
recolha de líquidos, inclui compartimento para 
acessórios com bocal para fendas, escova para estofos 
e escova para móveis.

Grande capacidade do depósito de água:
O depósito de água de elevada capacidade 
(4 litros) permite usar o aspirador durante 
longos períodos de tempo, por isso é 

suficiente mudar a água após 
cada utilização.

Ideal para alérgicos. 
Com e sem saco.
Aspira sólidos e líquidos. 

H2O

Acessórios

H2O
H2OH2O



Ar purificado de poluentes:
Duplo sistema de filtragem: filtragem 

com água e filtro antialérgico EPA retêm as 
partículas de pó, ácaros e pólen.

Acessórios:
Adicionalmente ao bocal de aspiração, inclui uma 

escova para soalhos duros com cerda natural, 
segura para superfícies macias ou sensíveis.  
Inclui bocais para estofos, fendas e móveis.

Grande capacidade do depósito de água:
O depósito de água de elevada capacidade (4 litros) 

permite usar o aspirador durante longos períodos de tempo, 
por isso é suficiente mudar a água após cada utilização.

Especialistas
em filtragem
de água

Ideal para alérgicos. 
Com e sem saco.

Aspira sólidos e líquidos. 



Eletrodomésticos



cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil
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PL1500 Sistema de Caldeira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2400 W. Reenchimento contínuo com depósito 
amovível de 1,7l. Pressão de vapor 4,5 bar. Vapor 
constante 100 g/min. Base em cerâmica. Sistema 
anti-calcário.

optima  7675605 2

PL1450 Sistema de Caldeira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2400 W. Reenchimento contínuo com depósito 
amovível de 1,8l. Super vapor: 80 g/min. Desligar 
automático. Função anti-pingos. Base em cerâmica. 
Sistema anti-calcário.

selecta 7680005 novo 2

PV5111 Ferro a vapor Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2400 W. Super-vapor: 125 gr.Vapor constante: 20 
g/min. Depósito 370ml. Base em cerâmica. Triplo 
sistema anticalcário.

optima 7676435 novo 6

PV3200 Ferro a vapor Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2700 W. Sistema de desligar automático. Super-
vapor: 130 gr.Vapor constante: 25 g/min. Depósito 
300ml. Base em cerâmica. Triplo sistema anticalcário 
3AntiCalc.

selecta 7678002 6

PV3110 Ferro a vapor Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2400 W. Super-vapor: 95 gr.Vapor constante: 20 
g/min. Depósito 300ml. Base em cerâmica. Triplo 
sistema anticalcário.

selecta 7676466 novo 6

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

tratamento de tecidos
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PV1100 Ferro a vapor Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2400 W. Super-vapor: 85 gr.Vapor constante: 20 
g/min. Depósito 250ml. Base em cerâmica. Duplo 
sistema anticalcário 2AntiCalc.

activa • 7676527 6

PV1000 Ferro a vapor Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2200 W. Super-vapor: 70 gr.Vapor constante: 20 g/
min. Depósito 250ml. Base em aço inoxidável. Duplo 
sistema anticalcário 2AntiCalc.

activa • 7676572 6

PV1500 Ferro a vapor Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2200 W. Super-vapor 60gr. Vapor constante: 20 g/
min.  Depósito 250ml. Base em aço inoxidável. Duplo 
sistema anti-calcário 2AntiCalc.

axis 10 • 7665194 6

PV0500 Ferro de Viagem Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

1100 W. Tamanho compacto e pega rebatível, 
especialmente indicado para viagens.  Super-vapor 
75gr. Vapor constante: 15 g/min.  Depósito 40ml. 
Bitensão para utilização em diferentes países: 110 volt 
/ 230 volt. Base em aço inoxidável. Inclui bolsa de 
viagem.

ferro de 
viagem 
ufesa

7679306 novo 10

ST5000 Sistema de engomar Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2500 W. Sistema de reenchimento com autonomia 
ilimitada 1,7l. Autonomia de 50 minutos. Pressão de 
vapor: 4,5 bar. Vapor constante: 35 g/min. Inclui uma 
escova para tecidos, um suporte para dobras /vincos 
e um eliminador de pelos e cotão. Altura ajustável 
entre 0,8m e 1,6m.

Sistema de 
engomar 
vertical

7677203 2

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

tratamento de tecidos
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AP9000 Aspirador filtragem água Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

1600 W. Aspirador multi-usos 4 em 1: Lavagem de 
superfícies, aspiração com filtragem de água sem 
saco, aspira líquidos, aspira sólidos com e sem saco. 
Duplo sistema de filtragem: com água, com filtro 
lavável Epa. Escova para soalhos duros. Escova turbo. 
Compartimento para acessórios.

aspirador 
multi-usos  

com 
filtragem  
de água

7676893 1

AP8000 Aspirador filtragem água Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

1500 W. Aspirador multi-usos 3 em 1: Aspiração 
com filtragem de água sem saco, aspira sólidos e 
líquidos.  Duplo sistema de filtragem: com água, 
com filtro lavável Epa. Escova para soalhos duros. 
Compartimento para acessórios. 

aspirador 
multi-usos  

com 
filtragem  
de água

7677098 1

AP8110 Aspirador filtragem água Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

1600 W. Duplo sistema de filtragem: com água, 
com filtro lavável Epa. Escova para soalhos duros. 
Capacidade de depósito 4 l.

aspirador 
com 

filtragem  
de água

7665033 1

aspiração com filtragem de água
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AS2300 Aspirador sem saco Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

900 W. CEE B. Classe de eficácia de limpeza A em 
pavimentos duros. Classe de eficácia de limpeza E 
em alcatifas. Classe de reemissão de pó D. 83 dB.   
Capacidade de depósito 1,5 l.

activa 7677791 1

AC2501 Aspirador com saco Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

900 W. CEE B. Classe de eficácia de limpeza A em 
pavimentos duros. Classe de eficácia de limpeza E 
em alcatifas. Classe de reemissão de pó G. 87 dB.   
Capacidade do saco 2,5 l.

activa 7679429 1

EM5000 Mopa a vapor Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2 em 1: escova electrica e mopa a vapor. Potência de 
gerador de vapor: 1500 W. Autonomia: mais de 20 
mins a gerar contínuamente vapor. Filtro de água.

mopa a 
vapor com 

escova 
electrica

7675940 1

AM4325 Aspirador de mão Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

3,6 V. Recarregável e sem fio. Sem saco. Aspira 
sujidade sólida e líquida. Capacidade de depósito 
450 ml.

activa • 7675322 6

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

limpeza de pavimentos
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cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útilacessórios para limpeza de pavimentos

FA0202 Compa-
tível com:

 EAN
841289 obs.

Un. 
caixa

Sacos têxtil de substiuição. Contém: 5 sacos de pó. AP9000
AP8000
AC2501

7676657 5

FA0811 Compa-
tível com:

 EAN
841289 obs.

Un. 
caixa

Kit de filtros para AP8110. Contém: filtro epa + filtro 
saída + filtro entrada. AP8110 7665446 1
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DA6000 Desidratador de Alimentos Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

520 W. 2 temperaturas de secagem de alimentos: 
42°-60°C. 4 bandejas, capacidade até 11 litros. 
Controlo electrónico com display LCD. Temporizador.  

Comer bem, já é vício!

vita, 
by Ufesa

desidratador 
de alimentos

7680302 novo 4

CV3000 Cozedor a Vapor Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

900 W. 7 programas. 3 bandejas, capacidade: 8,5 l. 
Controlo electrónico com display LCD. Infusor de 
ervas e especiarias. Temporizador. Função manter 
quente. Inclui acessório: recipiente para arroz e sopa.

Comer bem, já é vício!

vita, 
by Ufesa

cozedor de 
alimentos  
a vapor

7675896 novo 2

BS1000 Liquidificadora Pessoal Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

250 W. Capacidade de jarro 600ml. Jarro extra 
com capacidade 300ml. Fácil de desmontar e 
limpar. Permite a preparação e o consumo através 
do mesmo copo. Tampa para fácil consumo, 
especialmente durante o transporte da bebida.

Comer bem, já é vício!

vita, 
by Ufesa

liquidifica dora 
pessoal

7676695 novo 4

BC1600 Balança de cozinha Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

Pesa e calcula o conteúdo de sete valores 
nutricionais: gordura, colesterol, fibra, sal, proteína, 
hidratos de carbono e calorias para 999 alimentos. 
Função de memória para 99 produtos. Peso máx. 5 
kg. Precisão de medição de peso até 1 g. 4 unidades 
de medição: g, onça fl., onça, ml. Função tara. Função 
desligar automático. LCD grande e iluminado. 

Comer bem, já é vício!

vita, 
by Ufesa

Balança 
de cozinha 

nutricional •

7678798 novo 4

gama vita
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BP4541 Varinha Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

400 W. Pé anti-salpicos em aço inoxidável. Inclui: 
copo misturador. activa • 7672055 6

BP4530 Varinha Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

280 W. Pé anti-salpicos desmontável em plástico e 
resistente ao calor. activa • 7660250 6

BV4631 Batedeira com taça Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

300 W. Selector de 5 níveis de velocidade, Turbo. 
Inclui: taça, pé de varinha, varas para bater e varas 
para amassar.

whip • 7673243 4

BV4611 Batedeira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

200 W. Selector de 5 níveis de velocidade, Turbo. 
Inclui: varas para bater e varas para amassar. activa • 7673083 6

BC1500 Balança de cozinha Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

Balança de cozinha electrónica. Capacidade 
máxima: 5.000 g. Elevada precisão: ±1 g. Função 
tara automática. Display LCD de fácil leitura. Função 
desligar automático.

balança 
de cozinha 

electrónica •
7676008 4

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cozinha
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BC1400 Balança de cozinha Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

Balança de cozinha electrónica 2em1: balança e 
jarro medidor. Capacidade máxima: 3.000 g. Jarro 
medidor até 1200 ml. Elevada precisão: ±1 g. Função 
tara automática. Display LCD de fácil leitura. Função 
desligar automático.

balança 
de cozinha 
electrónica 

2em1 •
7675971 4

PD5325 Picador Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

400 W. Função pulse. Capacidade 500 ml. Lâminas 
picadoras em aço inoxidável. Lâminas e copo em 
plástico aptos para a máquina de lavar loiça.

pic & roll • 7669949 3

GR7451 Grelhador prancha Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2.000 W. Dimensões: 590 x 317 mm. Dimensões 
da prancha: 473 x 252 mm. Placa antiaderente.
Resistência oculta. Regulador gradual da temperatura. 
Fácil limpeza, basta passar um pano. Apto para lavar 
na máquina de lavar loiça.

chef plus 7668591 2

YG3000 Iogurteira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

15 W. 1,4 litros de iogurte. 7 práticos frascos de vidro 
com tampas (200 ml de capacidade). Os frascos e as 
tampas podem ser lavados na máquina de lavar loiça. iogurteira 7678903 3

BS4798 Liquidificadora Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

800 W. Selector de 2 velocidades, Turbo. Jarro de 
vidro com capacidade 1,5l. Apto para triturar gelo. 
Sistema de segurança integrado.

delux 7666634 1

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cozinha
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BS4795 Liquidificadora Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

500 W. Selector de 2 velocidades, Turbo. Jarro de 
vidro com capacidade 1,5l. Apto para triturar gelo. optima 7665361 2

BS4704 Liquidificadora Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

300 W. Selector de 2 velocidades, Turbo. Jarro de 
vidro com capacidade 0,8l. Apto para triturar gelo. 

optima 7670747 2

BS4701 Liquidificadora Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

450 W. Selector de 2 velocidades, Turbo. Jarro em 
plástico com capacidade 1,75l. Tampa hermética  
com janela para fácil introdução de ingredientes. 
Apto para triturar gelo. Sistema de segurança: 
aparelho não funciona se jarro não estiver 
corretamente colocado.

optima 7675292 novo 4

CE7141 Máquina de café Expresso Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

1050 W. 15 bar de pressão. Duplo sistema de 
preparação de preparação de café expresso: sistema 
tradicional de café moído ou sistema de monodoses. 

duetto 
creme 7664951 2

CG7236 Máquina café filtro Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

800 W. Jarro térmico. Capacidade 1l para 8 
chávenas. Sistema antigota. Filtro permanente. 
Depósito amovível. Função desligar automática.

avantis 
termo 7662209 3

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cozinha
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CG7232 Máquina café filtro Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

800 W. Jarro com capacidade 1,25l para 10-15 
chávenas. Sistema antigota. Filtro permanente. 
Depósito amovível. Função desligar automática.

avantis 
optima 7655201 4

CG7214 Máquina café filtro Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

800 W. Jarro com capacidade 1,25l para 10-15 
chávenas. Sistema antigota. Filtro permanente. 
Depósito amovível. Função desligar automática.

optima 7679405 novo 4

CG7212 Máquina café filtro Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

600 W. Jarro com capacidade 650ml para 6 
chávenas. Sistema antigota. Filtro permanente. 
Depósito amovível. Função desligar automática.

selecta 7660038 4

CG7213 Máquina café filtro Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

600 W. Jarro com capacidade 650ml para 6 
chávenas. Sistema antigota. Filtro permanente. 
Depósito amovível. Função desligar automática.

activa 7670112 6

HA7900 Jarro eléctrico Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2200 W. Sem fio. Jarro electrico em aço inoxidável. 
Capacidade 1,7 l. Resistência oculta. Sistema de 
segurança: desligar automático ao levantar o jarro e 
assim que a tampa é aberta.

delux • 7674455 4

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cozinha
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HA7606 Jarro eléctrico Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2000 W. Sem fio. Capacidade 1,7 l. Resistência 
oculta. Triplo sistema de segurança: termostato de 
segurança, desligar automático ao levantar o jarro e 
em caso de falta de água.

activa • 7673489 4

HA7000 Jarro eléctrico Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

650 W. Sem fio. Capacidade 500ml. Resistência 
oculta. desligar automático após ferver a água ou 
quando o jarro se encontra vazio.

activa • 7678507 6

LC5000 Centrifugadora Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

200 W. Pico de potência 800 W. Depósito a polpa 
com 800 ml de capacidade. Filtro em aço inoxidável. 
Bocal de enchimento com 33mm. Sistema de 
segurança. activa 7674981 2

EX4945 Espremedor de citrinos Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

100 W. Motor AC profissional. Corpo em aço 
inoxidável. Filtro em aço inoxidável. Dois cones para 
diferentes tamanhos de citrinos. Sistema anti-pingos.

delux • 7670006 2

EX4939 Espremedor de citrinos Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

40 W. Dois cones para diferentes tamanhos de 
citrinos. Movimento rotativo em ambos os sentidos 
para máxima extracção de sumo. Depósito de sumo 
com 1000 ml de capacidade e indicador de nível.

activa • 7665248 4

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cozinha
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EX4935 Espremedor de citrinos Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

40 W. Dois cones para diferentes tamanhos de 
citrinos. Movimento rotativo em ambos os sentidos 
para máxima extracção de sumo. Depósito de sumo 
com 600 ml de capacidade e indicador de nível.

activa • 7670068 4

EX4938 Espremedor de citrinos Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

40 W. Dois cones para diferentes tamanhos de 
citrinos. Movimento rotativo em ambos os sentidos 
para máxima extracção de sumo. Depósito de sumo 
com 600 ml de capacidade e indicador de nível.

activa • 7665231 4

TT7970 Torradeira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

41500 W. 2 aberturas largas para 2 fatias de pão 
compridas ou 4 fatias pequenas.  7 fases de selecção 
do grau de torragem. Função reaquecimento e 
descongelar. Corpo em aço inoxidável.

optima • 7656475 2

TT7361 Torradeira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

1000 W. 1 abertura larga para uma fatia de 
pão comprida ou duas fatias pequenas. 6 fases 
de selecção do grau de torragem. Centragem 
automática do pão. Corpo frio.

activa • 7662575 4

TT7360 Torradeira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

900 W. 2 aberturas para duas fatias de pão. 6 fases 
de selecção do grau de torragem.  Centragem 
automática do pão. Corpo frio.

activa • 7662568 4

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cozinha
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TT7913 Torradeira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

650 W. Torradeira horizontal apta para todo o tipo de 
pão, croissants, brioches, etc. 5 fases de selecção do 
grau de torragem.  Bandeja para migalhas.

activa • 7677531 4

TT7963 Torradeira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

700 W. Torradeira tradicional apta para todo o tipo de 
pão. Rede protectora em aço inoxidável para máxima 
segurança.

activa • 7674851 4

SW7391 Sanduicheira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

1280 W. Capacidade para 4 sanduiches. Placas anti-
aderentes. Selagem perfeita das sanduiches. Fecho 
de segurança para as placas.

aquilea • 7935099 3

SW7801 Sanduicheira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

780 W. Capacidade para 2 sanduiches. Placas anti-
aderentes. Selagem perfeita das sanduiches sem 
cortar o pão. Placas com cobertura anti-aderente.

sanduicheira 
• 7678156 6

SW7800 Sanduicheira Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

780 W. Capacidade para 2 sanduiches. Placas anti-
aderentes. Selagem perfeita das sanduiches sem 
cortar o pão. Placas com cobertura anti-aderente.

sanduicheira 
• 7678125 6

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cozinha
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SC8397 Secador de Cabelo Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2300 W. Gerador de iões. Botões separados para 
controlo de temperatura e velocidade. 3 posições 
de temperatura e 2 velocidades. Botão para ar frio. 
Inclui: concentrador de ar extra-fino, difusor. Rede 
de protecção da entrada de ar amovível para fácil 
limpeza.  Protecção de temperatura.

selecta • 7679504 novo 4

SC8316 Secador de Cabelo Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

2300 W. Botões separados para controlo 
de temperatura e velocidade. 3 posições de 
temperatura e 2 velocidades. Botão para ar frio. Inclui: 
concentrador de ar, difusor. Rede de protecção da 
entrada de ar amovível para fácil limpeza. Protecção 
de temperatura.

essential • 7675179 4

SC8306 Secador de Cabelo Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

1200 W. Especialmente indicado para viagens.   
3 posições de temperatura e 2 velocidades. Botão 
para ar frio. Pega rebatível. Inclui: concentrador, bolsa 
de viagem. Rede de protecção da entrada de ar 
amovível para fácil limpeza. 

secador 
de cabelo 
de viagem 

ufesa •
7677029 6

PP5136 Alisador de Cabelo Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

43 W. Placas flexiveis com revestimento cerâmico 
para uma temperatura uniforme, maior brilho e 
melhor deslizar no cabelo. Alisamento até 210°C. 
Regulação electrónica da temperatura 140°C-210°C. 
Gerador de iões. Pontas arredondadas para caracóis. 
Rápido aquecimento: 30seg. Desligar automático 
após 60 minutos.

pure pro • 7675148 4

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

cuidados com o cabelo
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BH5622 Massajador de Pés Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

60 W. 3 funções: massagem por vibração, massagem 
por bolhas, função manter água quente. 244 pontos 
de estimulação. Inclui acessórios com movimento 
motorizado giratório: acessório acupuntura, acessório 
cilindro de massagem.

aqua relax 7664739 2

BE0906 Balança de WC Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

Superfície em vidro. Superfície: 28,5 cm x 28,5 cm. 
Design ultra fino: 35 mm. Visor de elevada dimensão: 
35mm. Capacidade máxima 150 kg. 4 sensores de 
peso. Desligar automático.

balança wc 
electrónica • 7676732 4

AL5545 Almofada cervical larga Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

100 W. Almofada cervical larga. Dimensões:  56 x 
40 cm. Rápido aquecimento. Distribuição uniforme 
de calor. Selector de 3 temperaturas através de 
comando. Sistema de segurança integrado. Desligar 
automático após 90 mins. Cobertura 100% algodão, 
lavável na máquina até 40°C. Inclui bolsa para 
facilitar arrumação.

Linha 
terapêutica 7678712 6

AL5544 Almofada lombar Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

100 W. Almofada lombar. Dimensões:  27 x 55 cm. 
Rápido aquecimento. Distribuição uniforme de calor. 
Selector de 3 temperaturas através de comando. 
Sistema de segurança integrado. Desligar automático 
após 90 mins. Cobertura 100% algodão, lavável 
na máquina até 40°C. Inclui bolsa para facilitar 
arrumação.

Linha 
terapêutica 7678729 6

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

saúde e conforto
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AL5528 Almofada electrica Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

100 W. Almofada electrica multi-funções. Dimensões:  
45 x 35 cm. Rápido aquecimento. Distribuição 
uniforme de calor. Selector de 3 temperaturas através 
de comando. Sistema de segurança integrado. 
Desligar automático após 90 mins. Cobertura 100% 
algodão, lavável na máquina até 40°C. 

Linha 
desportiva 7673755 6

AL5527 Almofada electrica Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

100 W. Almofada electrica multi-funções. Dimensões:  
35 x 31 cm. Rápido aquecimento. Distribuição 
uniforme de calor. Selector de 3 temperaturas através 
de comando. Sistema de segurança integrado. 
Desligar automático após 90 mins. Cobertura 100% 
algodão, lavável na máquina até 40°C. 

Linha 
desportiva 7673656 6

MT2320 Cobertor eléctrico Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

150 W. Cobertor electrico de solteiro com aprox. 170 
cm x 100 cm. 50% acrílico, 50% poliéster. Rápido 
aquecimento. Distribuição uniforme de calor. Selector 
de 3 fases de temperatura. Desligar automático 
após 12 horas. Protecção de temperatura. Lavável na 
máquina de lavar roupa a 40° C. Cabo eléctrico: 6,3m.

cobertor 
eléctrico 
(solteiro) 

7662926 3

CC9327 Aquecedor de camas Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

90 W. Aquecedor de camas de solteiro com aprox. 
150 cm x 80 cm. Superfície em sintético. Rápido 
aquecimento. Distribuição uniforme de calor. Selector 
de 3 fases de temperatura. Desligar automático 
após 12 horas. Protecção de temperatura. Lavável na 
máquina de lavar roupa a 40° C. Cabo eléctrico: 3 m.

aquecedor 
de camas 
(solteiro)

7663046 3

CS9341 Aquecedor de pés Série
 EAN

841289 obs.
Un. 

caixa

50 W. aprox. Aquecedor de pés com aprox. 29 cm x 
29 cm. Distribuição uniforme de calor. Selector de 3 
fases de temperatura. Desligar automático após 3h. 
Cobertura em lã com zíper. 1 unidade de controlo 
com indicador LED fácil controlo. Cobertura lavável a 
40°C. Cabo eléctrico: 3 m.

Aquecedor 
de pés 7678767 novo 4

cuidado de la ropa

cuidado del suelo

preparación de alimentos

desayuno

cuidado del cabello

salud y bienestar

información útil

conforto
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* PRVP c/ IVA: Preço Recomendado de Venda ao Publico, com a taxa de IVA em vigor.


