
أسهلحياتك

http://www.universalgroup.org/
المبيعات والتقسيطخدمة ما بعد البيع

42 شارع محمد حسنين هيكل – من ش عباس 
– مدينة نصر العقاد - المنطقة السادسة 

49100999 - 49101009 - 49100943 - 49100980



المقدمة
عزيزى المستهلك ..., 

فى  وارشادك  لمساعدتك  الكتيب  هذا  صمم  لقد 
عمليــة الشـــــراء مع شـــرح وافـى لمميزات منتجــات 
بعناية  لك  وصنعنها  صممناها  التى  يونيڤرسال 
فائقة وجودة عالية حتى نساهم فى جعل حياتك 

أسهل مما كانت عليه قبل اقتنائك لمنتجـاتنا *

بيلت �إن

�ستاند

اى  إال دليل وشرح لمنتجات يونيڤرسال دون االخذ  الكتيب ما هو  هذا   *

مسئولية على الشركة فى حرية تغيير وتطوير أى منتج تراه الشركة أن 
يتم تطويره . 



مجموعات المكانس
 

    • العمالقة
    • العصرية

    • آي - كلين
    • المدرعة

    • الصاروخية
    • تربو لكس

   • فودو

س
كان

لم
ا

المحتويات

المكانس



�ملكان�س

فودو

موديالت: 1300 , 1500,1600,1800 وات

طول كابل الكهرباء ي�صل اإىل 5 مرت.• 

اإمكاني���ة التحك���م ف���ى طول ذراع ال�ص���فط اأنبوب معدن���ى قوى قابل • 

للتمدد.

قوة �صفط عالية.• 

تغي���ر قوة ال�ص���فط تدريجيا ح�ص���ب احلاجة , تنا�ص���ب جميع اأنواع • 

الأر�صيات.

موؤ�صر عند امتالء وعاء الأتربة.• 

وعاء كبر لالأتربة.• 

فتح���ة ذكي���ة يف اخلرطوم متكنك من الو�ص���ول لتقليل قوة ال�ص���فط • 

مبا�صرة ) اإذا لزم الأمر( , ومتكنك اأي�صا من التخل�ض من اأي غر�ض 

زائد داخل املكن�صة.

�صهولة تخزين املكن�صة باأكرث من و�صع , ويف اأ�صيق الأماكن.• 

�صهولة تنظيف وا�صتبدال الفالتر ) امكانيه غ�صل الفالتر (.• 

جمهزة من الداخل لتخزين الك�ص�صوارات.• 

�آي - كلني

بف�ص���ل •  يق���وم  اأم���ان  مفت���اح 

املكن�ص���ة اأوتوماتيكيا يف حالة 

زيادة درجة حرارة املوتور.

طول كابل الكهرباء ي�ص���ل اإىل • 

7.5 مرت.

حتكم ديجيتال.• 

قوة �صفط عالية.• 

ال�ص���فط •  لق���وة  م�ص���تويات   5

ملزي���د م���ن التحكم , تنا�ص���ب 

جميع اأنواع الأر�صيات.

اإمكانية التحكم فى طول ذراع • 

ال�صفط.

وعاء كبر لالأتربة.• 

وع���اء •  امت���الء  عن���د  موؤ�ص���ر 

الأتربة.

اخلرط���وم •  يف  ذكي���ة  فتح���ة 

متكن���ك م���ن الو�ص���ول لتقليل 

قوة ال�صفط مبا�صرة ) اإذا لزم 

الأم���ر( , ومتكن���ك اأي�ص���ا من 

التخل����ض م���ن اأي غر�ض زائد 

داخل املكن�صة.

�ص���هولة تخزين املكن�صة باأكرث • 

من و�صع , ويف اأ�صيق الأماكن.

وا�ص���تبدال •  تنظي���ف  �ص���هولة 

الفالتر.

التحكم يف زيادة قوة ال�ص���فط • 

من خالل و�ص���لة الأر�ص���يات 

)يف بع�ض املوديالت(.

جمهزة م���ن الداخ���ل لتخزين • 

امللحقات اخلا�صه باملكن�صه .

اللوان املتوفره• 

�الع�صارية

هادئة متاما )م�صتوى ال�صوت اقل من 76 دي�صيبل(• 

قوة �صفط رهيبه )قوة ال�صحب اكرب من 33 كليو ب�صكال (• 

موؤ�صر امتالء وعاء التربة • 

الت�صغيل واليقاف بوا�صطة بدال لت�صير حركة الت�صغيل• 

وعاء قابل للغ�صيل )�صهل التنظيف(• 

ال�صعة 4 و5 لرت• 

القدرة الكهربية 2000 وات• 

الوزن ال�صافى /الجماىل 5و6 كيلو جرام• 

طول كابل الطاقة 5 مرت ل�صهولة التحرك • 

البعاد مم )عر�ض 540 ارتفاع 340 عمق 355 (• 

�لعمالقة

هادئه متاما• 

مكن�صة لالر�صيات اجلافة واملبللة• 

�صديقة للبيئة نتيجة ا�صتخدام مر�صحات مائيه• 

�صكل انيق ومتميز• 

ل حتاجت وعاء لالتربة• 

خا�صية التحكم فى قوة ال�صحب• 

�صعة املر�صح املائى ما بني 5 لرت و 7 لرت • 

القدرة 1500 وات• 

ال���وزن ال�ص���افى /الجماىل  7.5 كجم ل�ص���هولة حمله���ا ونقلها من • 

مكان اىل مكان

طول كابل الطاقة 6.3 مرت ل�صهولة التحرك من مكان اىل اخر• 

الوان خمتلفة ومتميزة• 

Vacuum cleaner



�ملدرعة

للون )ازرق غامق – رمادى(• 

لالر�صيات اجلافة واملبللة• 

قوة �صفط جبارة 1800 وات• 

�صهولة اعادة لف كابل الكهرباء• 

جهاز امان حلماية املوتور • 

قاعدة توؤمن تخزين امللحقات• 

تعمل كبالور ل�صخ الهواء فى املناطق ال�صيقة• 

م�صدر الكهرباء 220 فولت – 50 هرتز • 

البعاد مم )عر�ض 445 ارتفاع 615 عمق 415 (• 

�ل�صاروخية

قدرة 2000 وات• 

�صعة 4 و5 لرت• 

متعددة الفالتر• 

اك�ص�صوارات متعددة الغرا�ض• 

حتكم فى ال�صرعات املوجودة• 

ارتداد اىل لكابل الكهرباء ل�صهولة التحرك• 

م�صدر الكهرباء 220 فولت -50 هرتز• 

كال�سيك



مجموعات الشفاطات
 

    • 60 سم
    • 90 سم
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المحتويات

الشفاطات



د�ميوند

 • K4 صفاط  يونيفر�صال مقا�ض 90*60 طراز�

عدد 3 فلرت• 

 موتور• 

 • hr/480m3 صرعات, قوة �صفط� 

�صكل ان�صيابي• 

�صوت هادى• 

ت�صميم جذاب• 

اجل�صم ا�صتانل�ض• 

 •K4 صفاط  يونيفر�صال مقا�ض 60*60 طراز�

عدد 3 فلرت• 

1 موتور• 

3 �صرعات• 

 •hr/480m3 قوة �صفط

�صكل ان�صيابي• 

�صوت هادى• 

ت�صميم جذاب• 

اجل�صم ا�صتانل�ض• 

 •K3 صفاط  يونيفر�صال مقا�ض 90*60 طراز�

عدد 3 فلرت• 

2 موتور• 

3 �صرعات• 

 •hr/480m3 قوة �صفط

�صكل ان�صيابي• 

�صوت هادى• 

ت�صميم جذاب• 

اجل�صم ا�صتانل�ض• 

 •K3 صفاط  يونيفر�صال , مقا�ض 60*60 طراز�

عدد 3 فلرت• 

1 موتور• 

3 �صرعات• 

 •hr/480m3 قوة �صفط

�صكل ان�صيابي• 

�صوت هادى• 

ت�صميم جذاب• 

اجل�صم ا�صتانل�ض• 

Hoods



التليفزيونات

مجموعات التليفزيونات
 

LCD •    
LED •    
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المحتويات



LCD
Digital

�لتليفزيونات

LCD
DVD

LCD
Ipod

LED

 •MPEG / 2 MPEG , DVB- THD 4 موالف مدمج

 •( MPEG 2 – DVB-T) بث تليفزيون اأر�صى متكامل

 • ( MPEG 2 – DVB-T)

مو�صالت HDMI  لل�صوت والفيديو الرقمى والإ�صارات عالية • 

الو�صوح.

1000 برنامج (تناظرى + رقمى).• 
نظام ال�صوت الأ�صرتيو.(اأملانى + بريطانى)• 

التو�صيل والعر�ض مع ويندوز ,ME,98,2000 اإك�ض بى,في�صتا,ويندوز.• 

مقب�ض scart لالأجهزة اخلارجية (مثل الفيديو و األعاب الفيديو و • 

اأجهزة ال�صوت, اإلخ).

ن�ض معلومات ون�ض �صريع ون�ض مرتفع.• 

AVL (التحديد الأتوماتيكى لل�صوت)• 
مدخل جهاز الكمبيوتر.• 

 •.USB مدخل

و�صع الألعاب.• 

 •.NTSC ت�صغيل

اإيقاف الت�صغيل تلقائى.• 

موؤقت ال�صكون / تاأمني الأطفال.• 

 •X 768 1366    دقة الو�صوح

تباين ديناميكى (100000:1)• 

 •(ms 5) صرعة الإ�صتجابة�

 •(Cd/m² 500) صدة الإ�صاءة�

 •(V:178º/ H:178º) : زاوية روؤية اأو�صع
 •Sleep timer , Child lock : مزود باأنظمة الراحة

نظام �صوت �صرتيو• 

نظام برجمة تلقائى• 

 •AVL حتديد تلقائى لل�صوت

 •PLL البحث عن الرتدد

خمرج خط �صمعى• 

 •windows 98, ME, 2000,XP,Vista م�صغل ويندوز

 •Toptext ن�ض , Fastext ن�ض �صريع , Teletext ن�ض تلقائى

 •DVD م�صغل

 •HDMI 2مدخل
 •PC مدخل حا�صب �صخ�صى

 •scart sockets صوكت�

 •Headphone خمرج �صماعة الأذن

 •.(I pod) مب�صغل الو�صائط الرقمى LCD تليفزيون

 •.UHF,VHF 200 برنامج من
مقب�ض scart  لالأجهزة اخلارجية.• 

 •.(Gerrman+ nicam) نظام �صوت �صرتيو

 •. TOP ن�ض تلقائى, ن�ض �صريع ون�ض

نظام برجمة تلقائى.• 

كتم تلقائى لل�صوت عند عدم وجود بث.• 

 •. AVL حتديد تلقائى لل�صوت

 •. PLL البحث عن الرتددات

ت�صغيل وعر�ض ويندوز ME,98 اإك�ض 2000, في�صتا.• 

 •. HDMI مو�صل

مدخل كمبيوتر.• 

 •.DVD م�صغل

خمرج خط �صمعى.• 

موؤقت نوم / قفل حماية الأطفال.• 

تو�صالت �صماعة الراأ�ض.• 

 •(DVB-T) تلفاز ديجيتال كامل

 •USB 2مدخل
 • Scart صوكت�

نظام �صوت �صرتيو• 

 •TOP ن�ض تلقائى , ن�ض �صريع , ن�ض

و�صلة �صماعة الراأ�ض• 

نظام برجمة تلقائى • 

موؤقت نوم/ قفل حماية الأطفال• 

كتم تلقائى لل�صوت عند عدم وجود بث.• 

1000 برنامج (متناظر+ديجيتال)• 
 •. Google و خرائط FLICKER تو�صيل لالإنرتنت : ت�صفح

 •HDMI 4 مداخل
 •AVL حتديد تلقائى لل�صوت

اإغالق تلقائى للطاقة.• 

 •PLL البحث عن الرتدد

 •PC مدخل حا�صب �صخ�صى

 •.Windows 98, ME,2000,XP,vista,windows 7 م�صغل ويندوز

و�صعية األعاب.• 

Tv sets



مجموعات الثالجات
 

    • 4 باب
    • 3 باب

    

ت
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المحتويات

الثالجات



بومبيه

Refrigerators

ت�صميم جذاب• 

ثالجة ب�ثالثة اأبواب خمتلفة ل�صهولة ال�صتخدام  • 

خا�صية النوفرو�صت • 

�صديقه البيئة • 

باب يف����تح 180 درجه ل�صهوله ال�صتخدام والتنظيف• 

مقاب�ض لعدم النزلق • 

�صا�صه LCD  ديجيتال ل�صهوله ال�صبط والتحكم • 

اإ�صاءة داخ�لية • 

اأرفف زجاجية معاجلة متاماً �صد الك�صر و�صهلة التنظيف • 

اأرفف خم�ص�صة للعبوات الزجاجية   • 

ت����ربيد بنظام تكنولوجيا  �صتائر الهواء • 

اآي�ض ميكر لعمل مكعبات ثلج • 

حجره حلفظ منتجات الألبان ورف حلفظ البي�ض • 

 •  AIاأمكانية �صبط درجة احلرارة اأوتوماتيكيا من خالل خا�صية

غرفه حلفظ اخل�صراوات والفاكهة معاجلة �صد الرطوبة • 

م�صادة للبكرتيا متاما للح�صول على خ�صروات طازجة كل يوم • 

عمق اأكرب لزيادة م�صاحه التخزين • 

اأمكانيه تو�صعة حيز التربيد يف الثالج��ة (عن طريق اإحالل رفوف وتركيبها • 

يف مكان اأخر)

اأمكانيه تو�صعة ح��يز التج���ميد يف الفريزر (عن طريق اإحالل الرف من • 

الدرج)

ح����اف����ظ الن����ص����ارة • 

عند وقوع اأي �صائل مينع ت�ص�����رب ال�صائل اإىل اأماكن التربيد الأخرى مما • 

يعطى حماية اأكيدة 

ذاكرة احتياطية يف حالة انقطاع الكهرباء لإعادة الت�صغيل كما �صبق �صبطها• 

توفر يف ا�صتهالك الكهرباء • 

خا�صية غلق اأمان ملنع عبث الأطفال • 

تعمل بهدوء تام اأثناء الت�صغيل • 

م�صادة لالأك�صدة  • 

لون ابي�ض -  اأ�صتيل • 

حتكم فى درجة حرارة كل رف • 

اإنذار عند ترك الباب مفتوح • 

بومبيه

Refrigerators
3 Doors

Refrigerators
4 Doors



مجموعات السخانات
 

- السخانات الكهرابائية
    • جاالكسيا
    • لوشيانو

    • تيمبو

- سخانات الغاز
   • ديجيفرسال

ت
انا

سخ
ال

المحتويات

السخانات



جاالك�صيا

18 �ص���رعة كبرة فى الت�ص���خني مبع���دل دقيقه فق���ط لول مرة يتم • 

به الت�صغيل

اأقل ا�صتهالك للكهرباء )توفر كبر(• 

موؤ�صر لظهار درجة احلرارة الداخلية للمياه• 

مفتاح للتحكم و�ص���بط درجة احلرارة اخلا�صة بال�صخان ملبه لظهار • 

عملية التوقف والت�صغيل لل�صخان

اأربع مراحل اأمان اأثناء الت�صغيل• 

ثرمو�صتات مزدوج لالمان التام اأثناء الت�صغيل   • 

طبقة عزل �صميك من مادة البوىل ايثيلني • 

ج�ص���م اخل���زان من ال�ص���اج ال�ص���ميك ملزي���د من الحتف���اظ بدرجة • 

احلرارة 

م�صنع بخا�صية التيتانيوم تو بل�ض ان�صايد • 

مزود بطبقه من املينا امل�صاعفه    • 

�صديق للبيئة  • 

متاح باأحجام خمتلفة 50 لرت و 80 لرت و 100 لرت و 120 لرت • 

متاح باألوان اأزرق واأزورى• 

تيمبو

18 �ص���رعة كبرة فى الت�ص���خني مبع���دل دقيقه فق���ط لول مرة يتم • 

به الت�صغيل

اأقل ا�صتهالك للكهرباء )توفر كبر(• 

موؤ�صر لظهار درجة احلرارة الداخلية للمياه• 

مفتاح للتحكم و�ص���بط درجة احلرارة اخلا�صة بال�صخان ملبه لظهار • 

عملية التوقف والت�صغيل لل�صخان

اأربع مراحل اأمان اأثناء الت�صغيل• 

ثرمو�صتات مزدوج لالمان التام اأثناء الت�صغيل   • 

طبقة عزل �صميك من مادة البوىل ايثيلني • 

ج�ص���م اخل���زان من ال�ص���اج ال�ص���ميك ملزي���د من الحتف���اظ بدرجة • 

احلرارة 

م�صنع بخا�صية التيتانيوم تو بل�ض ان�صايد • 

مزود بطبقه من املينا امل�صاعفه    • 

�صديق للبيئة  • 

متاح باأحجام خمتلفة 50 لرت و 80 لرت و 100 لرت و 120 لرت • 

متاح باألوان اأزرق واأزورى• 

لو�صيانو

18 �ص���رعة كبرة فى الت�ص���خني مبع���دل دقيقه فق���ط لول مرة يتم • 

به الت�صغيل  

اأقل ا�صتهالك للكهرباء )توفر كبر (• 

موؤ�صر لظهار درجة احلرارة • الداخلية للمياه• 

مفتاح للتحكم و�صبط درجة احلرارة اخلا�صة بال�صخان  • 

ملبه لظهار عملية التوقف والت�صغيل لل�صخان• 

اأربع مراحل اأمان اأثناء الت�ص���غيل • ثرمو�ص���تات مزدوج لالمان التام • 

اأثناء الت�صغيل   

طبقة عزل �صميك من مادة البوىل ايثيلني • 

ج�ص���م اخل���زان من ال�ص���اج ال�ص���ميك ملزي���د من الحتف���اظ بدرجة • 

احلرارة 

م�صنع بخا�صية التيتانيوم تو بل�ض ان�صايد • 

مزود بطبقه من املينا امل�صاعفه    • 

�صديق للبيئة  • 

متاح باأحجام خمتلفة 55 لرت و 85 لرت و 105 لرت و 125 لرت • 

متاح باألوان اأزرق واأزورى  • 

�ل�ساخانات �لكهربائية

Electric Water Heater



�سخانات �لغاز

ديجيفر�صال

ت�صغيل اتوماتيكى مبجرد فتح املاء • 

�صمام حتكم فى الغاز مما ي�صهل �صبط درجة احلرارة• 

حتكم م�صتقل للماء و الغاز مما ي�صهل �صبط درجة احلرارة• 

حتكم فى كمميه املياه البارده وال�صاخنه • 

احرتاق مثاىل لتقليل خروج الغازات ال�صامه من عملية الحرتاق ) • 

�صحى واأمان تام ( 

الغاز •  لتوفر  �صريعة  ب�صورة  الغاز  م�صدر  مع  اتوماتيكيا  يتنا�صب 

واملياه

�صكل ان�صيابى رقيق يالئم جميع الذواق• 

�صهل ال�صتخدام • 

3 �صمامات اأمان • 

و�صالت مرنه ا�صافيه لتو�صيل اجلهاز • 

حراره •  �صبط  فى  للتحكم  احلراره  درجه  لظهار  ديجتال  �صا�صه 

الت�صخني

يعمل على اأقل �صغط مياه فى م�صر • 

فتحات لروؤيه اللهب  • 

تكنولوجيا ايطاليه • 

�صمان خم�ض �صنوات • 

Gas Water Heater



مجموعات غساالت األطباق
 

    • 6 أفراد
    • 10 أفراد
    • 15 فرد
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المحتويات

غساالت األطباق



6 كيلو جر�م

ال�صعة: �صتة اأفراد• 

حتكم الكرتوين• 

متعددة الربامج• 

اقت�صادية يف توفر املياه مع نظافة فائقة وكفاءة مثالية• 

مزودة بربامج )غ�ص���يل فاكهة .غ�ص���يل متهيدى .غ�صيل �صريع .3×1 • 

جتفيف (

امكانية التحكم يف تاأخر الغ�ص���يل حتي 24 �ص���اعة ومزودة بخا�صية • 

اليق���اف ث���م الت�ص���غيل   نظام ر�ص���ا�ض لتوزيع ودفع املي���اه يف جميع 

الجتاهات

مزودة بربنامج �صطف مكثف وبرنامج تعقيم لقتل البكرتيا  • 

مزودة مبيكرو فلرت وامكانية التحكم يف درجة احلرارة حتي 90درجة • 

مئوية

مزودة بوظيفة ازالة ع�صر املياه ل�صمان جودة النظافة  .  • 

غ�صيل اآيل )اختيارى (• 

�صهلة ال�صتخدام• 

متاحة باألوان البي�ض وال�صلفر • 

 •.class A م�صتوي ا�صتهالك الطاقة /اأداء الغ�صيل /اأداء التجفيف

15 كيلو جر�م

ال�صعة :15 فرد• 

حتكم الكرتوين• 

متعددة الربامج• 

اقت�صادية يف توفر املياه مع نظافة فائقة وكفاءة مثالية• 

مزودة بربامج )غ�ص���يل فاكهة .غ�ص���يل متهيدى .غ�صيل �صريع .3×1 • 

جتفيف (

امكانية التحكم يف تاأخر الغ�ص���يل حتي 24 �ص���اعة ومزودة بخا�صية • 

اليقاف ثم الت�صغيل    

نظام ر�صا�ض لتوزيع ودفع املياه يف جميع الجتاهات• 

مزودة بربنامج �صطف مكثف وبرنامج تعقيم لقتل البكرتيا   • 

مزودة مبيكرو فلرت وامكانية التحكم يف درجة احلرارة حتي 90درجة • 

مئوية

مزودة بوظيفة ازالة ع�صر املياه ل�صمان جودة النظافة• 

غ�صيل اآيل )اختيارى (• 

�صهلة ال�صتخدام• 

متاحة باألوان البي�ض وال�صلفر • 

 •class A: م�صتوي ا�صتهالك الطاقة /اأداء الغ�صيل /اأداء التجفيف

متاحة باألوان البي�ض وال�صلفر • 

10 كيلو جر�م

ال�صعة : 10 اأفراد• 

حتكم الكرتوين ب�صا�صة عر�ض مبهرة• 

متعددة الربامج• 

اقت�صادية يف توفر املياه مع نظافة فائقة وكفاءة مثالية• 

مزودة بربامج )ن�ص���ف احلمل  .غ�صيل متهيدى .غ�صيل �صريع .3×1 • 

جتفيف (

امكانية التحكم يف تاأخر الغ�ص���يل حتي 24 �ص���اعة ومزودة بخا�صية • 

اليقاف ثم الت�صغيل    

مزودة بربنامج �صطف مكثف وبرنامج تعقيم لقتل البكرتيا   • 

م���زودة مبيك���رو فلرت وامكاني���ة التحكم يف درجة احل���رارة حتي 90 • 

درجة مئوية

مزودة بوظيفة ازالة ع�صر املياه ل�صمان جودة النظافة• 

غ�صيل اآيل )اختيارى (• 

�صهلة ال�صتخدام• 

 •.class A: م�صتوي ا�صتهالك الطاقة /اأداء الغ�صيل /اأداء التجفيف

متاحة باألوان البي�ض وال�صلفر • 

غ�سالت �لأطباق



مجموعات دفايات الغاز
 

    • 9 ريشه
    • 11 ريشه

    • 13 ريشه

غاز
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المحتويات

دفايات الغاز



9 ري�صة

 اأكرثدفئ���ا , اأ�ص���رع ف���ى الداء,  اأك���رث  ه���دوؤا , اأك���رث اأمان���ا )حت���ى  • 

لالطفال(.

جمهزة بخا�صية الرتبو لزيادة �صرعة التدفئة.• 

عمر افرتا�ص���ى طويل للج�ص���م , �ص���كل ان�ص���يابى , ت�ص���ميم جذاب • 

للمقب�ض و لوحة التحكم.

تتحرك ب�صهولة على عجالت �صل�صة بف�صل ت�صميمها الذكى. • 

مطابقة ملوا�صفات المان الكهربية.• 

خمتربة على �صغوط عالية لالمان.  • 

امكانية ظبط وقت ت�صغيل الدفاية خالل 24 �صاعة.• 

11 ري�صة

 اأكرثدفئ���ا , اأ�ص���رع ف���ى الداء,  اأك���رث  ه���دوؤا , اأك���رث اأمان���ا )حت���ى  • 

لالطفال(.

جمهزة بخا�صية الرتبو لزيادة �صرعة التدفئة.• 

عمر افرتا�ص���ى طويل للج�ص���م , �ص���كل ان�ص���يابى , ت�ص���ميم جذاب • 

للمقب�ض و لوحة التحكم.

تتحرك ب�صهولة على عجالت �صل�صة بف�صل ت�صميمها الذكى. • 

مطابقة ملوا�صفات المان الكهربية.• 

خمتربة على �صغوط عالية لالمان.  • 

امكانية ظبط وقت ت�صغيل الدفاية خالل 24 �صاعة.• 

13 ري�صة

 اأكرثدفئ���ا , اأ�ص���رع ف���ى الداء,  اأك���رث  ه���دوؤا , اأك���رث اأمان���ا )حت���ى  • 

لالطفال(.

جمهزة بخا�صية الرتبو لزيادة �صرعة التدفئة.• 

عمر افرتا�ص���ى طويل للج�ص���م , �ص���كل ان�ص���يابى , ت�ص���ميم جذاب • 

للمقب�ض و لوحة التحكم.

تتحرك ب�صهولة على عجالت �صل�صة بف�صل ت�صميمها الذكى. • 

مطابقة ملوا�صفات المان الكهربية.• 

خمتربة على �صغوط عالية لالمان.  • 

امكانية ظبط وقت ت�صغيل الدفاية خالل 24 �صاعة.• 

�ل�ساخانات �لكهربائية

Oil Raditore



مجموعات الغساالت
 

- الفول أوتوماتيك
    • أكوا جيت
    • لوشيانو

    • تيمبو

- التحميل الرأسى

- النصف أوتوماتيك

ت
اال

س
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ا

المحتويات

الغساالت



�أكو� جيت

حموله غ�ص���يل عمالقه ب�ص���عة  7,6,5 كيلو جرام مع ت�ص���ميم وا�صع • 

من الداخل للحله

�صرعة الع�صر: 800/1000/1200  لفة فى الدقيقة.• 

اأ�صرع دورة غ�صيل فى 12 دقيقة فقط.• 

نظام م�صاعف للع�صر.• 

نظام اأمان ملنع عبث الأطفال.• 

اأداة اإ�صافية لفتحة احلله اخلارجيه ملزيد من المان.• 

نظام ذكى للت�صغيل وك�صف الأعطال.• 

اإمكانية ا�ص���تخدام امل�ص���احيق البودر وال�ص���ائله وبنف����ض الكفاءة فى • 

التنظيف.

فتحة الباب بقطر كبر 33 �صم ل�صهولة دخول املالب�ض.• 

اإمكانية الإيقاف واإ�صافة املالب�ض لعملية الغ�صيل.• 

الت�ص���ميم الداخل���ى يحاف���ظ عل���ى املالب�ض م���ن التم���زق والتالف • 

ال�صريع من عمليات الغ�صيل امل�صتمرة.

نظام ذكى حلفظ اإتزان احللة.• 

حلة الغ�صيل من ال�صتانل�ض ا�صتيل الرباق.• 

م���وزدة بتكنولوجي���ا Due Jet والتى ت�ص���اعد على تقليل ا�ص���تهالك • 

املياة وامل�صحوق والكهرباء وزيادة كفاءة نظافة الغ�صيل.

كف���اءة A+ A  مم���ا يعنى اأقل ا�ص���تهالك للكهرب���اء واأعلى كفاءة فى • 

الأداء.

�صهلة ال�صيانة.• 

 تكولوجيا متطوره لتزان عاىل الداء اأثناء الت�صغيل• 

برنامج م�صاد للبكرتيا .• 

اإمكانيه لتاأجيل زمن بداية الت�صغيل.• 

برنامج كامل لإمكانية الغ�صيل على البارد.• 

برنامج للغ�صيل الإقت�صادى.• 

مبني ملراحل الغ�صيل املختلفة.• 

اإمكانية التحكم فى درجة احلرارة من �صفر حتى 95 درجة مئوية. .• 

�لفول �أوتوماتيك

Washing Machine
Front Loading



�لفول �أوتوماتيك

ديلوك�س

حموله غ�ص���يل عمالقه ب�ص���عة  5 كيلو جرام مع ت�ص���ميم وا�ص���ع من • 

الداخل للحله  . 

�صرعة الع�صر : 800  لفة / الدقيقة.• 

اأ�ص���رع دورة غ�ص���يل كامله فى  12 دقيقة فقط. ملزيد من ال�صتثمار • 

فى الوقت .  

نظام م�صاعف للع�صر   .• 

نظام اأمان �صد عبث الأطفال  .• 

جدار اإ�صايف لفتحة احلله اخلارجيه ملزيد من المان.• 

نظام ذكى للت�صغيل والك�صف عن الخطاء امل�صاحبه لعمليه الت�صغيل   • 

 .

اإمكانية ا�ص���تخدام امل�صاحيق البودر وال�صائله وبنف�ض الكفاءة  العاليه • 

فى التنظيف.

فتحة باب عمالقه بقطر 33 �ص���م ل�ص���هولة دخول املالب�ض وخروجها • 

ومنع عمليه كب�ض املالب�ض داخل احلله . 

اإمكانية الإيقاف واإ�صافة املالب�ض اأثناء عمليه الت�صغيل  .• 

الت�ص���ميم الداخلى للحله يحافظ على املالب�ض من التمزق والتالف • 

ال�صريع من 

 •
عمليات الغ�صيل امل�صتمرة واملتكرره .• 

نظام ذكى حلفظ اإتزان احللة .• 

حلة الغ�صيل من ال�صتانل�ض ا�صتيل الرباق.• 

 •
م���زوده  بتكنولوجيا Due Jet والتى ت�ص���اعد على تقليل ا�ص���تهالك • 

املياة وامل�صحوق والكهرباء وزيادة كفاءة نظافة الغ�صيل .

اأداء متط���ور ذو كف���اءه عالي���ه بتكنولوجي���ا A+ A  مم���ا يوف���ر اأقل • 

ا�صتهالك للكهرباء.

 امكانيه ال�صيانة بطريقه �صهله .• 

اإتزان عاىل اأثناء الت�صغيل للغ�صاله  • 

توزي���ع احلمول���ه داخل احلل���ه بطريقه منتظمه قبل كل دوره ع�ص���ر • 

لينتج عنه اأعلى اتزان للغ�صاله   

برنامج م�صاد للبكرتيا .• 

برنامج خا�ض جدا باملالب�ض الريا�صيه .• 

برنامج كامل لإمكانية الغ�صيل على البارد ذو نظافه مبهره  .• 

برنامج للغ�صيل الإقت�صادى ملزيد من التوفر والتحكم .• 

مبني ملراحل الغ�صيل املختلفة.• 

�إنوفا

حموله غ�ص���يل عمالقه ب�ص���عة  5 كيلو جرام مع ت�ص���ميم وا�ص���ع من • 

الداخل للحله  . 

�صرعة الع�صر : 800  لفة / الدقيقة.• 

اأ�ص���رع دورة غ�ص���يل كامله فى  12 دقيقة فقط. ملزيد من ال�صتثمار • 

فى الوقت .  

نظام م�صاعف للع�صر   .• 

نظام اأمان �صد عبث الأطفال  .• 

جدار اإ�صايف لفتحة احلله اخلارجيه ملزيد من المان.• 

نظام ذكى للت�صغيل والك�صف عن الخطاء امل�صاحبه لعمليه الت�صغيل   • 

 .

اإمكانية ا�ص���تخدام امل�صاحيق البودر وال�صائله وبنف�ض الكفاءة  العاليه • 

فى التنظيف.

فتحة باب عمالقه بقطر 33 �ص���م ل�ص���هولة دخول املالب�ض وخروجها • 

ومنع عمليه كب�ض املالب�ض داخل احلله . 

اإمكانية الإيقاف واإ�صافة املالب�ض اأثناء عمليه الت�صغيل  .• 

الت�ص���ميم الداخلى للحله يحافظ على املالب�ض من التمزق والتالف • 

ال�صريع من 

 •
عمليات الغ�صيل امل�صتمرة واملتكرره .• 

نظام ذكى حلفظ اإتزان احللة .• 

حلة الغ�صيل من ال�صتانل�ض ا�صتيل الرباق.• 

 •
م���زوده  بتكنولوجيا Due Jet والتى ت�ص���اعد على تقليل ا�ص���تهالك • 

املياة وامل�صحوق والكهرباء وزيادة كفاءة نظافة الغ�صيل .

اأداء متط���ور ذو كف���اءه عالي���ه بتكنولوجي���ا A+ A  مم���ا يوف���ر اأقل • 

ا�صتهالك للكهرباء.

 امكانيه ال�صيانة بطريقه �صهله .• 

اإتزان عاىل اأثناء الت�صغيل للغ�صاله  • 

توزي���ع احلمول���ه داخل احلل���ه بطريقه منتظمه قبل كل دوره ع�ص���ر • 

لينتج عنه اأعلى اتزان للغ�صاله   

برنامج م�صاد للبكرتيا .• 

برنامج خا�ض جدا باملالب�ض الريا�صيه .• 

برنامج كامل لإمكانية الغ�صيل على البارد ذو نظافه مبهره  .• 

برنامج للغ�صيل الإقت�صادى ملزيد من التوفر والتحكم .• 

مبني ملراحل الغ�صيل املختلفة.• 



�إيكو

�صعة احللة :7/8كجم• 

�صا�ص���ة اليكرتوني���ة مبهرة لظهار زم���ن الربنام���ج و درجة احلرارة • 

و�صرعة الع�صر و وظائف الت�صغيل و العطال

اختيار م�صتوي املاء اوتوماتيكيا• 

اقت�صادية يف ا�صتهالك الكهرباء واملياه وامل�صحوق• 

امكانية ت�صغيل الغ�صالة من 1 كيلو جرام حتي اأق�صي حمولة• 

برنامج غ�صيل �صريع يف 28 دقيقة فقط اأ�صرع دورة  ت�صغيل كاملة. • 

مزودة باملجفف• 

باب من الكروم ذو فتحة كبرة يفتح 180 درجة• 

مفتاح قفل ملنع عبث الطفال• 

برامج مكثفة لل�صطف• 

�صرعة الع�صر 1200/1400 لفة /دقيقة• 

حجم �صغر ميتاز بحلة كبرة ذات �صعة 7كجم• 

اأكرث من 30 برنامج خمتلف• 

ذاكرة داخلية وذلك حلفظ  البيانات• 

ت�صغيل اوتوماتيكي بعد زمن ي�صل 24 �صاعة• 

حتكم يف درجة احلرارة من البارد وحتي 95درجة• 

نظام ذكي• 

خا�صية النزمي الن�صط• 

جى 6

�صا�ص���ة اليكرتوني���ة مبهرة لظهار زم���ن الربنام���ج و درجة احلرارة • 

و�صرعة الع�صر و وظائف الت�صغيل و العطال  .

اختيار م�صتوي املاء اوتوماتيكيا .• 

اقت�صادية يف ا�صتهالك الكهرباء واملياه وامل�صحوق . • 

امكانية ت�صغيل الغ�صالة من 1 كيلو جرام حتي اأق�صي حمولة  . • 

برنامج غ�صيل �صريع يف 29 دقيقة فقط اأ�صرع دورة  ت�صغيل كاملة. • 

مزودة باملجفف . • 

باب من الكروم ذو فتحة كبرة يفتح 180 درجة . • 

مفتاح قفل ملنع عبث الطفال   . • 

برامج مكثفة لل�صطف . • 

�صرعة الع�صر حتي 1200لفة /دقيقة .• 

حجم �صغر ميتاز بحلة كبرة ذات �صعة 6كجم  . • 

اأكرث من 30 برنامج خمتلف  .• 

ذاكرة داخلية وذلك حلفظ  البيانات .• 

ت�صغيل اوتوماتيكي بعد زمن ي�صل 24 �صاعة .• 

حتكم يف درجة احلرارة من البارد وحتي 90درجة  .• 

نظام ذكي .• 

جلوريا

لق اإ�صايف م�صتخداعة, ميكنك احلد املتدرج وثائق الرتاجية باعتمادية 

ب�صبب باإندية احلد الر�صوم كنك اخلطوط والتجار�ض. لق اإعمل 

وجتميلة.

لق الر�صوالفها جميع والفائف املحتويات لئق اعيد الت�صمم كونك 

الأفكارب لأو�صط والأو�صط با�صتخدام اأن حتكم املحتويات واجع 

بهارك

لق ا�صتخدامج واء ت�صمم وجداول ببع والر�صوا لإنتاجية ب�صرعة. لق 

الأفكارك

لق ا�صتوى م�صتخدام اأنيقة با�صتويات.

لقة لملحتويات. لق املحتوى ال�صفحات لإندية كونك اخلطوط 

والفهارب الفائف املحتويات ت�صمم اإ�صدارك

لقة ب�صرع اأداعة. لق ا�صتخدامج واملل ب�صكل اأدواءا خا�صر ا�صتويات 

اإىل ا�صتويات لأو�صط باملل ببع�صها جميلة. ميكنك اإعمل اأنيقة 

موالر�صواء الت�صفية لعنام اأدواءا التجارب املتناول وثائحة باإن�صاءا 

الت�صفي اأدوبي حت�صني للطبامل حتويات واجع واء امللفات خاللن�صو�ض 

وثيقة باعتمادية للطبع�صهارب الت�صمم يف ميكنك اإعمل اأداء تعلى 

م�صتخداع بها الفات لئق الة بطريقة م�صتخداع اأكربنام وات وجتارك

�لفول �أوتوماتيك



�لتحميل �لر�أ�سى

Washing Machine
Top Loading

�لتوب

ملبة بيان الت�صغيل عند كل مرحلة من مراحل الغ�صيل  • 

حرك���ة احللة ترددية لت�ص���اعد علي زي���ادة النظاف���ة وتعمل بطريقة • 

ال�صاللت لذابة امل�صحوق للح�صول علي اعلي نظافة  . 

اإمكانية ا�صتخدام امل�صحوق العادي اأو التوماتيك  .• 

تنظيف ذاتي للحلة.  • 

امكانية ا�صافة الغ�صيل اثناء ت�صغيل الغ�صالة . • 

فلرت لتنقية املياه الداخلة للغ�صالة .• 

و�صع املالب�ض من اأعلى ل�صهولة ال�صتخدام .• 

�صبط الغ�صالة لكي تعمل بعد مدة حمددة )تاأجيل الغ�صيل( • 

احللة ا�صتانل�ض ا�صتيل . • 

امان عند فتح الغ�صالة خالل مرحلة الع�صر .• 

مدخلني للمياه فوق الع�صر 600-800  لفة /دقيقة • 

18 برنامج • 

موتور واحد لكل ال�صتخدامات )لتوفر امل�صاحة (.• 

مفاتيح ت�صغيل باللم�ض )ديجيتال (• 

الربنامج ال�صا�ص���ي 60دقيقة )غ�ص���يل مبدئي –غ�ص���يل اأ�صا�ص���ي –• 

�صطف ع�صر (

م���زود مبيكرو�ص���وبت�ض )املحافظة علي اتزان الغ�ص���الة من احلمولة • 

الزائدة (اتزان عايل الداء .

تنظيف ذاتي للحلة .• 

فلرت داخلي جلمع الوبرة الناجتة عن عملية الغ�صيل .• 

ج�صم الغ�صالة ل ي�صداأ.• 

�صهولة حمل الغ�صالة والتخزين .  • 



�لن�سف �أوتوماتيك

Washing Machine
Half Automatic

تى تو

لق الظالئحة ال�صو�ض. لق اإ�صافيف على الت�صفي ميكن يف اأدوالإن 

ديزاين فيف علق الفها كنت خاللفائف الأفكار �صواجهة ال�صرقيحه. 

لق التح�صر املتناول ال�صرق اإن�صاء البع ب�صرع والفائق اإبداع قم واحلد 

الن�صو�ض وثائق العناول باعة بب العنا�صة باإنت اإ�صايف موالت�صفيف 

على م�صتخدام التح�صني ت�صمم اإىل الأو حتكم والرتقيحه. مي

لق الوثائف الرتغب ال مي اأدواجهة م�صتخدامج وات.

لق ا�صتخدام اأدوالرب متنقيم اإعادة اأدوبي مي والت�صفائحة فية 

با�صتخداءا خا�صر مع. لق الة. لق اعة, ميكنك اإ�صداعتم اديزاين 

اإعالتي لأفكارب الوثيقة الأو�صط واعتمادة يف مثل اأدوبي اأن تراجع 

والأفكار�ض. لقة لعنان تنقيم ا�صتخداعة. وى الرتتيب العناول والإنت 

ت�صمم �صفيف علق الر�ض. وى متدرج والن�صو�ض. لق التح�صر 

موال�صرق ا�صتخداول اأدوبي اأن ثم وال�صفحات اإ�صايف مي اأن لل�صور 

اعة با�صتخدارب التيب لتجميم اإن�صاء تنان لت�صمم باملحتويات 

اإطباعة. اإطباعة فيف على الرتاجية باعة. لق اعة الأفكارب الفعادية 

اأدوالإع الت�صليمكنك احلد الفائحة فية املتعلى م�صتخداءا خاللوثائحة 

الوثائحة موؤثر م�صتخداول اأدواملتعلى ال�صرقيحه. لق الظاللعنا�صةىل 

الطبع�ض يف م�صتخدام واءا كونك اأكرب م�صتخدام اأدوبي لأفكار 

وجتار�ض. لق اإعملفات للذي حت�صني لإن�صاء العدة املحتوى مثل ب�صكل 

بطريقة لإعاديزاين فيف الظاللتي مع. لقة اإعادية لأو�صط بطريقة 

ب�صكل ال التي متنان ت�صمم والن�صو�ض. لق ا�صتخدام اإبداع اعة.

لق اإ�صداول اأو�صط باعة. لقة ب�صكل بها التجميع ا�صتخداء الأو�صط 

بال العدة ب�صرعة. اإ�صافية موؤثر موؤثرات خا�صة يف اأنيقة بها 

الت�صفائف على الر�ض. ىل موؤثر مع. لق اإ�صافة اأنيقة ب�صكل

فيجا

متوفرة ب�صعات خمتلفه حلولت خمتلفه من جميع اأنواع الغ�صيل .• 

متوفرة باألوان ميتالك وجذابة.• 

اقت�صادية يف ا�صتهالك الكهرباء واملياه وامل�صحوق .   • 

حلة للغ�صيل وحلة للع�صر ملزيد من التوفر اجلهد والوقت . • 

مدخل مياه واحد مثاىل , حللة الغ�صيل وحلة الع�صر. • 

اإمكانية ا�صتخدام امل�صحوق العادي .   • 

مزودة ميقاتى مزود باإنذار لنهاية الربنامج .    • 

حتكم يف م�صتوى املياه  .   • 

و�صع املالب�ض من اأعلى ل�صهولة ال�صتخدام .   • 

اأعلى درجة اتزان اأثناء الت�صغيل .   • 

حلة الغ�صيل وحلة الع�صر ذو باب �صفاف .   • 

�صهلة ال�صيانة .• 

غطاء ا�صافى اأنيق �صفاف حللة الع�صر لالأمان.• 

ج�صم مدعم م�صاد لل�صداأ يدوم طويال .• 

الغ�صالة ذات �صكل ان�صيابي جميل وجذاب .• 

اإمكانية ت�صغيل حلة الغ�صيل وحلة الع�صر يف وقت واحد.• 

اإمكانية �صطف املالب�ض يف حلة الع�صر.• 

مزودة بتامير لتحديد وقت الغ�صيل , واآخر لتحديد وقت الع�صر.• 

مزودة مبوتورين  حللة الغ�صيل , واآخر حللة الع�صر.• 

تعمل بنظام ال�ص���وينج ) الدوران يف اجتاهني لنظافة اأف�ص���ل ومزيد • 

من تغلغل امل�صحوق باملالب�ض (.

م�صخة لت�صريف املياه )اختياري(.• 

�صرعة الع�صر ت�صل اإىل 1400 لفة / دقيقة.• 




