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Indukčný elektrický varič SENCOR SCP 3201
Varič s vysokou úrovňou bezpečnosti – poistka proti prehriatiu varnej 
dosky so zvukovou signalizáciou, ochrana proti prepätiu a podpätiu, 
detekcia chýb s hlásením na displeji, automatické vypnutie po 2 ho-
dinách nečinnosti a  i. Sklokeramická indukčná varná doska studená 
na dotyk, mikroprocesové riadenie všetkých procesov, senzorové do-
tykové ovládacie plochy. Príkon 1 800 W.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

1 HY0032 01 Indukčný elektrický varič SENCOR SCP 3201 280 × 74 × 355 mm 46,10

Indukčný varič, plastové podnosy a zásobníky

Maxi moduly k občerstveniu
Geniálne navrhnuté a veľmi kompaktné moduly so zásuvkami, ktoré si 
ľahko nájdu svoje miesto v priestore Vašej kuchyne vedľa kávovaru ale-
bo rýchlovarnej kanvice. Káva, smotana do kávy, čajové vrecúška, ly-
žičky, porciovaný cukor a papierové obrúsky nikdy neboli tak dobre or-
ganizované, aby uľahčili prípravu teplých nápojov. Rukoväte uľahčujú 
jednoduché otváranie zásuviek, zásuvky môžu byť v prípade potreby 
z  modulu ľahko odstránené. Protišmykové podložky na  spodnej čas-
ti modulu zabezpečujú jeho stabilitu. Vyrobené zo 100% recyklovateľ-
ného polystyrénu, ktorý je certifi kovaný na bezpečnosť pre potraviny. 
Farba čierna / kovová sivá.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

3 CP8221 10 Maxi Modul – 4 malé a 2 veľké zásuvky 186 × 230 × 185 mm 48,–
4 CP8211 00 Maxi Modul – 2 malé a 2 veľké zásuvky 186 × 175 × 185 mm 33,–

Organizér k občerstveniu
Kľúčom k  vrúcnemu privítaniu a  priateľskému stretnutiu bude tento 
zásobník, ktorý ponúkne každému pestrý sortiment – čaj, kávu, čoko-
ládu, mlieko, cukor, miešadlá a lyžice. Tento organizér potom môže byť 
z dôvodu úspory miesta a minimálneho zásahu do priestoru kuchyne 
veľmi šikovne uložený v hornej časti maxi modulu vedľa kávovaru, či 
varnej kanvice. Vyrobený zo 100% recyklovateľného polystyrénu, kto-
rý je certifi kovaný na bezpečnosť pre potraviny. Farba čierna.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

5 CP1300 00 Organizér k občerstveniu 205 × 216 × 68 mm 12,90

Malý zberač odpadu
Pohodlný, diskrétny a elegantný malý zberač odpadu z občerstvenia sa 
ukáže ako zásadný pri rokovaniach. Umožní ľahko zahodiť svoje čajové 
vrecúška, miešadlá a iný odpad bez nutnosti ich odnášania a preruše-
nia stretnutia. Navrhnutý tak, aby boli odpadky bezpečne umiestnené 
a ľahko prepravené. Vyrobený zo 100% recyklovateľného polystyrénu, 
ktorý je certifi kovaný na bezpečnosť pre potraviny. Farba kovová sivá. 
Objem 0,6 ℓ.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

6 CP1200 00 Malý zberač odpadu 90 × 115 × 90 mm 8,54

Organizér s 11 priehradkami k občerstveniu
Veľký organizér s 11 priehradkami pre veci, ktoré majú byť blízko kávo-
varu alebo varnej kanvice. Uskladníte tu čajové vrecúška, kávu, čokolá-
du, smotanu do kávy, cukor, miešadlá a lyžice, poháre i obrúsky. Vyro-
bený z rubustného polystyrénu, ktorý je certifi kovaný na bezpečnosť 
pre potraviny. Farba čierna.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

2 CP1000 11 Organizér s 11 priehradkami k občerstveniu 462 × 249 × 168 mm 43,30
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