BASIN BÜLTENİ
Yeni yıla yeni “küçük” kahramanlarla başlayın!
Akıllı ve enerji tasarruflu küçük ev aletleri üreticisi Homend’in üç
“küçük” kahramanı, yeni yılda taze bir başlangıç vaat ediyor.
Royaltea 1701 konuşan çay makinesi, Pottoman 1803 elektrikli
cezve ve Functionall 2802 mutfak robotu ile mutfaklarınız da yeni
yıla hazır olacak.
Yenilikçi ve şık tasarımlarıyla olduğu kadar pratik çözümleri ve tasarruflu ürünleri ile de
dikkat çeken Homend, yeni yılda mutfağını seven herkese, bir mutfağın olmazsa olmazı üç
ürünü tavsiye ediyor.
Homend’in meşhur Royaltea 1701 Konuşan Çay Makinesi, sesli uyarı sistemiyle
suyun durumu hakkında konuşarak size haber veriyor. Çay demlemenin yanı sıra kahve ve
bitki çayı için 80 °C, bebek maması yapmak için 40 °C sıcaklıkta su hazırlayabilen Royaltea
1701, 1 lt demlik, 1,9 lt su ısıtıcı kapasitesine sahip. Schott Duran cam demlik ve paslanmaz
çelik çay filtresi ile fark yaratırken ikili güvenlik sistemi sayesinde maksimum seviyesinden
fazla su koyulduğunda veya makine susuz kaldığında güvenlik sistemi devreye giriyor,
Royaltea 1701 kendini otomatik olarak kapatıyor. Mama suyunu 5 saat, çayı 2 saat, bitki
çayını ise 1 saat sıcak tutma özelliği de bulunan Royaltea’nin su ısıtıcısının özel kapağı
sayesinde istendiği zaman demliğinden bağımsız, yalnızca su kaynatmak için de
kullanılabiliyor.
Royaltea 1701 konuşan çay makinesinin tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 142 TL (KDV
Dahil).
İhtiyaca göre el blenderı, mikser, doğrayıcı ya da rende olabilecek şekilde tasarlanan
Functionall 2802 Çok Amaçlı Mutfak Robotu, sınıfında tek olan çift bıçaklı Doublecut
sistemi sayesinde tüm gıdaları pratik bir şekilde doğrayabiliyor. Kesilen sebzelerin standart
boyda olmasını sağlayan üstün performans sahibi Functionall 2802, 700 Watt gücüyle her
işin altından kalkıyor. 1,5 litre kapasiteli geniş haznesi sayesinde kolay kullanım sağlayan
çok amaçlı mutfak robotu, özel tasarımlı kapak koruması ile de bıçak sistemine karşı
kulllanıcısının güvenliğini sağlıyor ve işlenen gıdaların cihazı kirletmesine engel oluyor.

Otomatik güvenlik sistemi ile Homend Functionall 2802, bıçakları ya da haznesi yerine
oturmadığında çalışmıyor. Ayrıca farklı büyüklükte kullanılabilen besleme ağzıyla her
gıdaya ayrı önem göstererek büyük parçaları kolaylıkla bölüyor.
Functionall 2802 mutfak robotunun tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 149 TL (KDV
Dahil).
Türk kahvesinin kıvamını tutturamama sorunu Pottoman 1803 elektrikli cezve ile tarihe
karışıyor. Ürün ile birlikte gelen kahve kaşığı ve 700 Wattlık gücü sayesinde, kahveler her
seferinde aynı lezzette ve bol köpüklü oluyor. Pottoman 1803, ısıya dayanıklı sapı sayesinde
el yakmıyor, ikili güvenlik sistemi ise su konmadığında ya da aşırı ısındığında çalışmayarak
mutfakta güvenliği sağlıyor. Ayrıca su seviye göstergesi, 360 derece dönebilen gövdesi ve
kordonsuz kullanım özelliğiyle kolaylık da sunuyor.330 ml’lik geniş bir hazneye sahip
Pottoman 1803 sayesinde, bir kerede 4 kişilik kahve hazırlanabiliyor.
Pottoman 1803 elektrikli cezvenin tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 70 TL (KDV Dahil).

İlgili Kişi:
Barış Engin
Marjinal Porter Novelli
barise@marjinal.com.tr
0212 219 29 71
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.

