BASIN BÜLTENİ
Sonbaharda Homend’in Enerjuicer’i ile doping yapın!
Yenilikçi ürünleri ve şık tasarımlarıyla hayatı kolaylaştıran küçük
ev aletleri üreticisi Homend’in, benzerlerinden çok daha küçük
tasarımı ve yüksek performansı sayesinde yüzde on daha fazla
meyve ve sebze suyu sıkabilen Enerjuicer 2704 katı meyve ve
sebze sıkacağı, sonbaharda hep elinizin altında olacak.

Akıllı ve enerji tasarruflu küçük ev aletlerine yenilikçi ve şık tasarımlarla renk katan
Homend’in Enerjuicer 2704 katı meyve ve sebze sıkacağı, sonbahar aylarında yaklaşan
soğuklara karşı enerji, sağlık ve güç vaad ediyor.
Sebze ve meyvelerden yüzde on daha fazla su alınmasını garanti eden Enerjuicer 2704,
yüksek performansını benzerlerinden altı desibel daha sessiz olma özelliğiyle birlikte
sunuyor. Enerjuicer 2704 hem mutfakta az yer kaplıyor hem de kullanım kolaylığı ile
dikkat çekiyor.
Enerjuicer 2707, 350 wattlık performansıyla boyundan büyük işler başarırken, yumuşak
ve sert meyveler ve sebzeler için iki farklı güç kademesine sahip olmanın yanı sıra
tezgahta kaymayı önleyen kauçuk ayakları ve kablo derdini ortadan kaldıran özel
tasarımıyla yüzünüzü güldürüyor. Sebze ve meyve suyunun köpüğünü sudan ayırmak için
özel bir bölüme ve paslanmaz çelikten bir filtreye de sahip olan Enerjuicer 2704’ün
çıkartılabilen tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.
Enerjuicer 2704’ün tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 157 TL (KDV Dahil).
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Homend hakkında
Homend, hayatını daha iyi yaşamak isteyen herkes için ürün ve hizmetler geliştiren, sıra dışı bir elektrikli ev aletleri markasıdır.
Beğenilen, özenilen, tavsiye edilen, güvenilir ve tüketici odaklı bir marka olmayı kendine misyon edinen Homend, 2009 yılı
Haziran ayında kuruldu. Kuruluşundan sonra on beş ay süren Ar-Ge çalışmaları, altı fikir, yedi endüstriyel tasarım ve elli iki
marka patent başvurusu olarak meyve verdi. Otuz üç farklı ürünle 2010 yılının eylül ayında ilk lansmanını yapan Homend,
üretiminde sağlıklı malzemeler kullanılan, düşük enerji harcayan doğa dostu ürünler geliştirmeye öncelik vermektedir. Homend
markalı 100’den fazla ürün arasında cam pişirme yüzeyli elektrikli ızgara, konuşan çay makinesi, porselen gövdeli su ısıtıcısı,
akıllı hız teknolojisine sahip mutfak robotu, TUV Rheinland onaylı A enerji sınıfı özelliklerine sahip ütü, hem torbalı hem torbasız
kullanılabilen elektrikli süpürge ve elektrikli şarap açacağı gibi ürünler yer alır. Pek çok yenilikçi özelliğiyle hayatı kolaylaştıran
akıllı, sağlıklı ve tasarruflu Homend ürünleri, 650’den fazla satış noktasının raflarında, 7 gün 24 saat hizmet veren canlı destek
hattının gücüyle satışa sunulmaktadır. Tüketicisinden fiş, fatura ya da garanti kartı beyan ya da saklama zorunluluğu istemeden,
arızalı ürünü müşterisinin evinden alarak tamir eden ve yine evine teslim eden Homend, kargoda geçen süreler hariç, 48 saat
içinde arızalı ürün sürecini tamamlamayı taahhüt eder. 2013 yılında Homend, tüm dünyada en prestijli tasarım yarışmalarından
biri olarak anılan Red Dot Design Award’da (Almanya), Royaltea 1701 çay makinesi ile Red Dot Winner Ödülü, Pottoman 1803
Kahve Makinesi ve Functionall 2802 Mutfak Robotu ile Red Dot Honourable Mention ödüllerine layık görüldü. "Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri"nde 1701 Royaltea Konuşan Çay makinesi “Üstün Tasarım” ödülünü, 1708 Royaltea paslanmaz
çelik Konuşan Çay Makinesi, 1802 Pottoman Paslanmaz Çelik Kahve Makinesi, 1803 Pottoman Plastik Kahve Makinesi ve 2802
Functionall Çok Amaçlı Mutfak Robotu ise “İyi Tasarım” ödülünü aldı. Bir dünya markası olma vizyonu ile çalışmalarına devam
eden Homend hakkında daha detaylı bilgi için www.homend.com adresine başvurulabilir.

