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WASHING MACHINES Front Loading
Fully Automatic

NWM700FN4 NWM600FN5

NWM700FN5NWM800FN5

Product Features
• Stainless steel drum • A+ Energy efficiency
• Adjustable feet • LED display 
• 8Kg model with big crome door and digital display

  A +  أنبوب صلب ال يصدأ • كفاءة استخدام الطاقة  •
)LED( أقدام قابلة للتعديل • شاشة •

• موديل 8 كغ مع باب كروم كبير وشاشة رقمية

Model NWM800FN5 NWM700FN5 NWM700FN4 NWM600FN5

Origin CHINA CHINA CHINA CHINA

Model Range 8 7 7 6

Color White White White White

RPM Steel/1200 Steel/1000 Steel/1200 Steel/1000

Energy Class A+ A+ A+ A+

Display Digital display Digital display Digital display Digital display

Programs 15 10 15 10

Voltage, Frequency 220-240V/50Hz/1Ph 220-240V/50Hz/1Ph 220-240V/50Hz/1Ph 220-240V/50Hz/1Ph

Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)

595 X 470 X 845
655 X 570 X 860

595 X 549 X 845
655 X 570 X 860

595 X 530 X 845
650 X 570 X 860

595 X 530 X 845
650 X 570 X 860

Loading/40’HQ 214 214 214 214

Product Range & Specifications
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WASHING MACHINES Top Loading
Fully Automatic

NWM550TN6NWM650TN6NWM703T4

NWM901T1GNWM1201TN1

Product Features
• Auto Balance • Anti-Wrinkle,Anti-rust body
• Child lock • Self-Diagnostic • Power off Memory
• With Pump models • High Quality Universal motor

توازن تلقائي • هيكل مضاد للتجعد ومضاد للصدأ  •
قفل لحماية األطفال • تشخيص أعطال ذاتي • ذاكرة إطفاء   •

• موديالت مع مضخات • محرك يونيفرسال عالي الجودة

Model NWM1201TN1 NWM901T1G NWM703T4 NWM650TN6 NWM550TN6

Origin CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA

Model Range 12 9 7 6 5

Body/Color Steel/Silver Steel/Grey Plastic/White Steel/Silver Steel/White 

Energy Class A+ A+ A+ A+ A+

Display LED LED LED LED LED

Programs 12 10 8 8 8

Voltage, Frequency 220-240V/50Hz/1Ph 220-240V/50Hz/1Ph 220-240V/50Hz/1Ph 220-240V/50Hz/1Ph 220-240V/50Hz/1Ph

Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)

610 X 630 X 990
660 X 690 X 1065

560 X 575 X 950
615 X 640 X 1020

530 X 550 X 920
569 X 610 X 1025

525 X 515 X 900
562 X 572 X 990

525 X 515 X 900
562 X 572 X 990

Loading/40’HQ 108 152 196 208 208

Product Range & Specifications
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WASHING MACHINES Twin Tub
Semi Automatic 

NWM1501SPN5NWM1801SP

Model NWM1801SP NWM1501SPN5

Origin CHINA CHINA

Model Range 18 15

Color White White

Wash motor power Spin motor power 580W/250W 220W/60W

Pump/drum No/Plastic No/Plastic

Top(plastic/glass) Glass Plastic

Voltage, Frequency 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz

Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)

1020 X 570 X 1000
1045 X 600 X 1010

930 X 545 X 1045
990 X 580 X 1040

Loading/40’HQ 102 120

Product Range & Specifications

Product Features
• Silent operation  • Twin tub washer • Powerful big pulsator
• Rust proof plastic body • Shock proof design

تشغيل صامت  • اسطوانة غسيل مزدوجة  • وحدة دفع قوية  •
هيكل بالستك كامل مقاوم للصدأ  • تصميم مضاد للصدمة  •
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WASHING MACHINES Twin Tub
Semi Automatic 

NWM1101SPN3NWM1201SPN4

NWM1301SPN4

Product Range & Specifications

Product Features
• Silent operation • Twin tub washer • Powerful big pulsator
• Rust proof plastic body • Shock proof design

تشغيل صامت  • اسطوانة غسيل مزدوجة • وحدة دفع قوية  •
هيكل بالستك كامل مقاوم للصدأ • تصميم مضاد للصدمة  •

Model NWM1301SPN4 NWM1201SPN4 NWM1101SPN3

Origin CHINA CHINA CHINA

Model Range 13 12 11

Color White White White

Wash motor power Spin motor power 570W/200W 435W/170W 435W/170W

Pump/drum No/Steel No/Plastic No/Plastic

Top(plastic/glass) Glass Glass Plastic

Voltage, Frequency 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz

Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)

830 X 490 X 910
860 X 515 X 925

860 X 460 X 995
885 X 495 X 1000

860 X 460 X 995
885 X 495 X 1005

Loading/40’HQ 140 144 144
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WASHING MACHINES Twin Tub
Semi Automatic 

NWM800SPN2 NWM800SPN7G

NWM900SPN5NWM1001SPN3

Product Range & Specifications

Product Features
• Silent operation • Twin tub washer • Powerful big pulsator
• Rust proof plastic body • Shock proof design

تشغيل صامت  • اسطوانة غسيل مزدوجة • وحدة دفع قوية  •
هيكل بالستك كامل مقاوم للصدأ • تصميم مضاد للصدمة  •

Model NWM1001SPN3 NWM900SPN5 NWM800SPN2 NWM800SPN7G

Origin CHINA CHINA CHINA CHINA

Model Range 10 9 8 8

Color Cream White Cream White Cream White Cream White

Wash motor power Spin motor power 450W/190W 460W/180W 360W/160W 360W/160W

Pump/drum No/Plastic No/Plastic No/Plastic No/Plastic

Top(plastic/glass) Plastic Plastic Plastic Glass

Voltage, Frequency 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz

Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)

835 X 455 X 965
905 X 495 X 990

790 X 460 X 920
830 X 500 X 950

770 X 445 X 900
810 X 485 X 940

770 X 450 X 885
785 X 470 X 895

Loading/40’HQ 148 172 210 192
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WASHING MACHINES Twin Tub
Semi Automatic 

NWM700SPN2

NWM700SPN6NWM700SPN7

NWM700SPN7G

Product Features
• Silent operation • Twin tub washer • Powerful big pulsator
• Rust proof plastic body • Shock proof design

تشغيل صامت  • اسطوانة غسيل مزدوجة • وحدة دفع قوية  •
هيكل بالستك كامل مقاوم للصدأ • تصميم مضاد للصدمة  •

Model NWM700SPN7 NWM700SPN6 NWM700SPN2 NWM700SPN7G

Origin CHINA CHINA CHINA CHINA

Model Range 7 7 7 7

Color Cream White Cream White Cream White Cream White

Wash motor power Spin motor power 360W/160W 360W/160W 360W/160W 360W/160W

Pump/drum No/Plastic No/Plastic No/Plastic No/Plastic

Top(plastic/glass) Plastic Plastic Plastic Glass

Voltage, Frequency 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz

Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)

725 X 435 X 850
795 X 460 X 890

770 X 430 X 880
795 X 465 X 920

770 X 445 X 898
800 X 485 X 938

725 X 395 X 850
770 X 430 X 880

Loading/40’HQ 214 214 212 227

Product Range & Specifications
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WASHING MACHINES Twin Tub
Semi Automatic 

NWM250SP NWM300SP

NWM500SPNNWM600SPN3

Product Features
• Twin-tub washer • Silent Operation
• Rust proof plastic body • Powerful pulsator

اسطوانة غسيل مزدوجة  • تشغيل صامت    •
هيكل بالستك كامل مقاوم للصدأ • نابض قوي  •

Model NWM600SPN3 NWM500SPN NWM300SP NWM250SP

Origin CHINA CHINA CHINA CHINA

Model Range 6/Twin 5/Twin 3/Single 2.5/Twin

Color Plastic/Plastic Plastic/Plastic Plastic/Plastic Plastic/Plastic

Wash motor power Spin motor power 360W/160W 200W/120W 150W 150W/80W

Pump/drum No/Plastic No/Plastic No/Plastic No/Plastic

Top(plastic/glass) Plastic Plastic Plastic Plastic

Voltage, Frequency 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz 220V/50/60Hz

Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)

700 X 405 X 835
765 X 440 X 870

660 X 400 X 760
680 X 420 X 780

42 X 33.5 X 64.5
435 X 370 X 645

560 X 340 X 570
585 X 365 X 600

Loading/40’HQ 240 278 660 520

Product Range & Specifications



NDI714N / NDI714
مكوى جاف
DRY IRON

•	Golden	teflon	coated	sole	plate
•	Overheating	protection
•	 Interchangeable	cord
•	Adjustable	thermostat
•	Power	on	indicator
• Power: 1200W

سطح األرضية مطلي  بالتفلون المذهب  •
حماية من التسخين الزائد  •

سلك قابل للتغيير  •
القط حرارة قابل للتعديل  •

مؤشر ضوئي لوضعية التشغيل  •
طاقة: 1200 واط  •

NDI725N
مكوى جاف
DRY IRON

•	Ceramic	soleplate
•	Dry	function
•	Easy	regulator	to	adjust	temperature
•	1.6	mts.	power	cord
• Power: 1200W

• سطح األرضية من السيراميك
وظيفة تجفيف  •

منظم سهل لتعديل درجة الحرارة   •
سلك كهربائي  1.6 متر  •

طاقة: 1200 واط  •



PRODUCT
CATALOGUE89

NDI824N
مكوى جاف
DRY IRON

•	Golden	teflon	coated	sole	plate
•	Overheating	protection
•	Adjustable	thermostat
•	Power	on	indicator
• Power: 1200W

سطح األرضية مطلي   •
بالتفلون المذهب  

حماية للتسخين الزائد  •
القط حرارة قابل للتعديل  •

مؤشر ضوئي لوضعية تشغيل  •
الطاقة: 1200 واط  •

NDI724N / NDI724
مكوى جاف
DRY IRON

•	Golden	teflon	coated	sole	plate
•	Overheating	protection
•	 Interchangeable	cord
•	Adjustable	thermostat
•	Power	on	indicator
• Power: 1200W

سطح األرضية مطلي  بالتفلون المذهب  •
حماية من التسخين الزائد  •

سلك قابل للتغيير  •
القط حرارة قابل للتعديل  •

مؤشر ضوئي لوضعية التشغيل  •
الطاقة: 1200 واط  •

IRONS



NSI7911
مكوى بخاري
STEAM IRON

•	Travel	Iron
•	Non	stick	base
•	Easy	foldable	handle
•	Easy	to	pack	
• Power: 750W

مكواة سفر  •
قاعدة غير الصقة  •

مقبض سهل الثني  •
سهلة الشحن  •

الطاقة: 750 واط  •

NSI456C
مكواة بخار السلكية
CORDLESS STEAM IRON

•	Ceramic	soleplate
•	Adjustable	thermostatic	control
•	Self-cleaning	function
•	Dry/spray/steam
•	Powerful	burst	of	steam
• Power: 2200W

سطح األرضية من السيراميك  •
جهاز تنظيم حرارة قابل للتعديل   •

وظيفة تنظيف ذاتي  •
وظيفة تجفيف ، بخار وبخ  •

تدفق قوي للبخار  •
الطاقة: 2200 واط  •



PRODUCT
CATALOGUE91

NSI858A
مكوى بخاري
STEAM IRON

•	Steam	/	Dry	/	Spray	iron
•	Ceramic	non	stick	base
•	Easy	temperature	regulator
•	240ml	water	tank	capacity
•	Convenient	rotating	cord
• Power: 1600W

مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ  •
قاعدة سيراميك مضادة لاللتصاق   •

منظم حراري سهل االستخدام  •
خزان ماء بسعة 240 مل  •

سلك ملتف مالئم  •
الطاقة: 1600 واط  •

NSI602CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

•	Ceramic	non	stick	soleplate
•	Dry/Spray/Steam	Iron
•	Vertical	steam	function
•	Anti-Drip	function
•	Easy	regulator	to	adjust	
temperature

•	Revolving	power	cord	for	easy	use
•	Self	cleaning	unit
•	1.8	mts.	power	code
•	Big	250ml	water	tank
•	Steam	rate	of	maximum	15gms/	
minute

•	Steam	shot	of	maximum	0.4ml/	shot
•	Spray	shot	of	maximum	0.4ml/	shot
• Power: 2000W

قاعدة من السيراميك غير قابلة للصق  •
مكواة بخار/ بخاخ/ جاف  •

وظيفة إلخراج البخار عموديا  •
وظيفة لعدم التنقيط  •

منظم سهل لتعديل درجة الحرارة  •
سلك كهربائي دائري لسهولة االستخدام   •

وحدة تنظيف ذاتية  •
سلك كهربائي 1.8 متر  •

خزان ماء كبير بسعة 250 مل  •
معدل البخار بدرجة القصوى 15غ/ دقيقة  •

دفعة البخار بدرجة القصوى 0.4 مل/   •
دفعة

دفعة البخاخ بدرجة القصوى 0.4مل/   •
دفعة

الطاقة: 2000 واط  •

1600

IRONS



NSI604CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

•	Ceramic	non	stick	soleplate
•	Dry/Spray/Steam	Iron
•	Vertical	steam	function
•	Anti-Drip	function
•	Easy	regulator	to	adjust	temperature
•	Revolving	power	cord	for	easy	use
•	Self	cleaning	unit
•	1.8	mts.	power	code
•	Big	240ml	water	tank
•	Steam	rate	of	maximum	15gms/	minute
•	Steam	shot	of	maximum	0.4ml/	shot
•	Spray	shot	of	maximum	0.4ml/	shot
• Power: 2000W

قاعدة من السيراميك غير قابلة للصق  •
مكواة بخار/ بخاخ/ جاف  •

وظيفة إلخراج البخار عموديا  •
وظيفة لعدم التنقيط  •

منظم سهل لتعديل درجة الحرارة   •
سلك كهربائي دائري لسهولة االستخدام   •

وحدة تنظيف ذاتية  •
سلك كهربائي  1.8 متر  •

خزان ماء كبير بسعة 240 مل  •
معدل البخار بدرجة القصوى 15غ/ دقيقة  •

دفعة البخار بدرجة القصوى 0.4 مل/ دفعة  •
دفعة البخاخ بدرجة القصوى 0.4مل/ دفعة  •

الطاقة: 2000 واط  •

NSI602CS1
مكوى بخاري
STEAM IRON

•	Steam	/	Dry	/	Spray	iron
•	Ceramic	non	stick	base
•	Equipped	with	anti	drip
•	250ml	water	tank	capacity
•	Self	cleaning	unit
• Power: 2000W

مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ  •
قاعدة سيراميك مضادة لاللتصاق  •

مزودة بخاصية منع التنقيط  •
خزان ماء بسعة 250 مل  •

وحدة تنظيف ذاتي  •
الطاقة: 2000 واط  •



PRODUCT
CATALOGUE93

NSI701CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

•	Steam	/	Dry	/	Spray	iron
•	Ceramic	non	stick	base
•	Equipped	with	anti	drip
•	250ml	water	tank	capacity
•	with	built	in	resting	base
• Power: 2000W

مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ  •
قاعدة سيراميك مضادة لاللتصاق  •

مزودة بخاصية منع التنقيط  •
خزان ماء بسعة 250 مل  •

مع قاعدة مسندية داخلية   •
الطاقة: 2000 واط  •

NSI605CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

•	Ceramic	non	stick	soleplate
•	Dry/Spray/Steam	Iron
•	Vertical	steam	function
•	Anti-Drip	function
•	Easy	regulator	to	adjust	temperature
•	Revolving	power	cord	for	easy	use
•	Self	cleaning	unit
•	1.8	mts.	power	code
•	Big	240ml	water	tank
•	Steam	rate	of	maximum	15gms/	minute
•	Steam	shot	of	maximum	0.4ml/	shot
•	Spray	shot	of	maximum	0.4ml/	shot
• Power: 2000W

قاعدة من السيراميك غير قابلة للصق  •
مكواة بخار/ بخاخ/ جاف  •

وظيفة إلخراج البخار عموديا  •
وظيفة لعدم التنقيط  •

منظم سهل لتعديل درجة الحرارة   •
سلك كهربائي دائري لسهولة االستخدام   •

وحدة تنظيف ذاتية  •
سلك كهربائي  1.8 متر  •

خزان ماء كبير بسعة 240 مل  •
معدل البخار بدرجة القصوى 15غ/ دقيقة  •

دفعة البخار بدرجة القصوى 0.4 مل/ دفعة  •
دفعة البخاخ بدرجة القصوى 0.4مل/ دفعة  •

الطاقة: 2000 واط  •

IRONS



NSI703CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

•	Steam	/	Dry	/	Spray	iron
•	Ceramic	non	stick	base
•	Equipped	with	anti	drip
•	250ml	water	tank	capacity
•	Self	cleaning	unit
• Power: 2000W

مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ  •
قاعدة سيراميك مضادة لاللتصاق  •

مزودة بخاصية منع التنقيط  •
خزان ماء بسعة 250 مل  •

وحدة تنظيف ذاتي   •
الطاقة: 2000 واط  •

NSI702CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

•	Steam	/	Dry	/	Spray	iron
•	Ceramic	non	stick	base
•	Equipped	with	anti	drip
•	250ml	water	tank	capacity
•	Self	cleaning	unit
• Power: 2000W

مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ  •
قاعدة سيراميك مضادة لاللتصاق  •

مزودة بخاصية منع التنقيط  •
خزان ماء بسعة 250 مل  •

وحدة تنظيف ذاتي   •
الطاقة: 2000 واط  •



PRODUCT
CATALOGUE95

NSI858B
مكوى بخاري
STEAM IRON

•	Steam	/	Dry	/	Spray	iron
•	Non	stick	sole	plate
•	Easy	temperature	regulator
•	1.8mts	power	cord
•	Convenient	rotating	cord
• Power: 1600W

مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ  •
صفيحة تسخين مضادة لاللتصاق  •

منظم حراري سهل االستخدام  •
سلك كهرباء بطول 1.8 متر  •

سلك ملتف مالئم   •
الطاقة: 1600 واط  •

1600 Non stick
Soleplate

NSI610S
مكوى بخاري
STEAM IRON

•	Steam	/	Dry	/	Spray	iron
•	Non	stick	sole	plate
•	Easy	temperature	regulator
•	1.8mts	power	cord
•	Convenient	rotating	cord
• Power: 1600W

مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ  •
صفيحة تسخين مضادة لاللتصاق  •

منظم حراري سهل االستخدام  •
سلك كهرباء بطول 1.8 متر  •

سلك ملتف مالئم   •
الطاقة: 1600 واط  •

1600 Non stick
Soleplate

IRONS



NVC320H
  مكنسة كهربائية سلكية 2 في 1
2 IN 1 CORDED VACUUM CLEANER

• 2 in 1 system
• Easy to use & carry
• Lightweight
• Bagless canister
• One button quick release dust cup
•	Convenient	for	wooden	floor
• Crevice tool for cover
• Power: 600W

نظام 2 في 1   •
سهلة االستخدام والحمل   •

خفيفة الوزن  •
علبة دون اكياس  •

زر واحد لتفريغ حاوية الغبار   •
مناسبة لألرضيات الخشبية  •

أداة بفوهة طولية كغطاء   •
الطاقة: 600 واط  •

0.8

NVC2302
مكنسة كهربائية
VACUUM CLEANER

•	High	efficiency	and	power
• Low noise level
• Auto-rewinder system
• Spray metallic color
• Speed control
• Metal telescopic tube
• Washable cloth bag
•	Multi	filtration	system
• Easy built in carry slot
• Power: 1400W

قوة وكفاءة عالية  •
مستوى ضجيج متدّن   •

نظام الترجيع اآللي  •
• رذاذ اللون المعدني 

• التحكم في السرعة 
• أنبوب تلسكوبي المعادن 

• كيس من القماش قابل للغسل 
نظام الترشيح متعددة    •

بنيت في فتحة سهل حمل   •
الطاقة: 1400 واط  •



PRODUCT
CATALOGUE109

NVC9260A1
مكنسة كهربائية
VACUUM CLEANER

• Ergonomic handle for easy carrying
• Dust full indicator
• Speed control
• Automatic cord rewind
• Big wheels for east movement
• Telescopic metal tube
• Power: 1600W

مقبض مريح لسهولة الحمل  •
مؤشر امتالء للغبار   •

التحكم في السرعة  •
لف السلك الكهربائي تلقائيًا   •

عجالت كبيرة لسهولة الحركة   •
أنبوب معدني تلسكوبي   •

الطاقة: 1600 واط  •

1600

NVC3800A
مكنسة كهربائية
VACUUM CLEANER

• Vacuum Cleaner with bag
• 6 Litre bag capacity 
• Metal telescopic tube
• Metal brush
• Speed control
• Power: 3800W 

مكنسة كهربائية مع كيس داخلي   •
كيس بسعة 6 لتر   •

• أنبوب تلسكوبي المعادن
فرشاة معدنية  •

• التحكم في السرعة 
الطاقة: 3800 واط  •

3800

3600

NVC8260A
مكنسة كهربائية
VACUUM CLEANER

• Vacuum Cleaner with bag
• 6 Litre bag capacity
• Metal telescopic tube
•	Large	HEPA	exhaust	filter
• Speed control
• Power: 3600W

مكنسة كهربائية مع كيس داخلي   •
كيس بسعة 6 لتر   •

• أنبوب تلسكوبي المعادن
مرشح عادم ضخم بمزيل جسيمات   •

عالي الكفاءة
• التحكم في السرعة 

الطاقة: 3600 واط  •

VACUUM CLEANERS



NVC900D1
مكنسة كهربائية
VACUUM CLEANER

• Huge dust capacity
• Tools on board
• Blower function
• Telescopic metal tube
• Strong iron body for safe use
• 360o wheels for ease of 

movement
• Easy to carry handle for 

clean releasing dust
• Power: 2000W

سعة غبار هائلة  •
مجموعة من األدوات   •

خاصية المنفاخ  •
أنبوب معدني تلسكوبي   •

هيكل متين من الحديد   •
لالستخدام اآلمن

عجالت تدور 360 درجة لسهولة   •
الحركة

مقبض سهل الحمل للتخلص من   •
الغبار 

الطاقة: 2000 واط  •
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NVC800D1
مكنسة كهربائية
VACUUM CLEANER

• 5M power supply cord
• High suction power
• Four wheels, easy to move
• Automatic off when dust full
• Convenient cord rewind groove
• 16-litre large capacity with
   durable steel shell
• Power: 2800W

سلك كهرباء 5 أمتار  •
قوة شفط عالية  •

أربعة عجالت سهلة الحركة  •
إيقاف آلي عند إمتالء الغبار  •

تدرج مالئم للف السلك  •
سعة 16 ليتر بغالف حديد غير  •

قابل للصدأ وشديد التحمل  
الطاقة: 2800 واط  •



PRODUCT
CATALOGUE111

NVC7000D
مكنسة كهربائية
VACUUM CLEANER

• 5M power supply cord
• High suction power
• Four wheels, easy to move
• Automatic off when dust full
• Convenient cord rewind groove
• 16-litre large capacity with
   durable steel shell
• Power: 2800W

سلك كهرباء 5 أمتار  •
قوة شفط عالية  •

أربعة عجالت سهلة الحركة  •
إيقاف آلي عند إمتالء الغبار  •

تدرج مالئم للف السلك  •
سعة 16 ليتر بغالف حديد غير  •

قابل للصدأ وشديد التحمل  
الطاقة: 2800 واط  •

NVC950
مكنسة كهربائية
VACUUM CLEANER

• Powerful suction
• Anti-rust metallic body
• Extra large dust collection 

capacity (17 litre)
• 2 large casters & wheels
• Blower
• Dust bag full indicator
• Accessories storage
• Power: 1600W

شفط قوي  •
هيكل معدني ضد الصدأ  •

جامع غبار كبير سعة )17 ليتر(  •
عجلتين كبيرتين  •

نافخ  •
مؤشر إمتالء كيس الغبار  •

مخزن اإلكسسوارات  •
الطاقة: 1600 واط  •
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VACUUM CLEANERS



NGS366
مملس مالبس بخاري رقمي
DIGITAL GARMENT STEAMER

• Micro computer control
• With display
• Five positions for various textiles
• Automatic cut off with alarm
• Extendable aluminium hook
• Anti-slip wheel
• Water tank capacity: 2.7 litre
• Power: 1800W

تحكم بوحدة إلكترونية  •
شاشة  •

خمسة أوضاع لمختلف األنسجة  •
توقف آلي مع إنذار  •

عامود من األلمنيوم قابل للتمديد  •
عجلة ضد اإلنزالق  •

سعة خزان الماء: 2.7 ليتر  •
الطاقة: 1800 واط  •



PRODUCT
CATALOGUE97

NGS566
مملس مالبس بخاري
GARMENT STEAMER

• Automatic cut-off when empty with alarm
• Coagulation proof hook design for brush
• Extendable aluminium hook
• Water wash valve
• Automatic water supply leakage proof valve
• Anti-slip foot wheel
• Water tank capacity: 1.8 litre
• Power: 1600W

توقف آلي عندما تكون فارغة بإنذار  •
عامود مانع لإلنسداد للفرشاة  •

عامود من األلمنيوم قابل للتمديد  •
صمام للغسيل بالماء  •

صمام آلي للتزود بالماء مانع للتسرب  •
عجلة ضد اإلنزالق  •

سعة خزان الماء: 1.8 ليتر  •
الطاقة: 1600 واط  •

NGS566A
مملس مالبس بخاري
GARMENT STEAMER

• 2.0 Litre capacity
• 50 min. steam generation at max gear
• 2 steam levels
• Overheat protection
• Power: 1800W

سعة 2.0 لتر   •
إنتاج بخار لـ 50 دقيقة عند أقصى إعدادات للتروس  •

مستويان للبخار  •
حماية من ارتفاع الحرارة المفرط  •

الطاقة: 1800 واط  •

GARMENT STEAMERS



NGS366Q
مملس مالبس بخاري رقمي
DIGITAL GARMENT STEAMER

• 1.5 Litre capacity
• Digital control
• 6 steam levels
• Overheat protection
• Power: 1500W

سعة 1.5 لتر   •
تذويب ثلج حسب الوقت والوزن  •

6 مستويات البخار  •
حماية من ارتفاع الحرارة المفرط  •

الطاقة: 1500 واط  •

1500

NGS666Q
مملس مالبس بخاري
GARMENT STEAMER

• 1.5 Litre capacity
• 35 seconds fast heat up time
• 2 steam levels
• Overheat protection
• Power: 1500-1785W

سعة 1.5 لتر   •
تسخين سريع خالل 35 ثانية  •

مستويان للبخار  •
حماية من ارتفاع الحرارة المفرط  •

الطاقة: 1785-1500 واط  •

1500 -
1785

GARMENT STEAMERS



PRODUCT
CATALOGUE99

NSP3660DS
 ماكينة بخار رقمية للكي بالضغط بمقاس 36 بوصة مع حامل
36” DIGITAL STEAM PRESS

• Powerful bursts of steam at the touch of a button
• 100 Pounds of pressure
• Pressing surface (36 x 10in.)
• 8 Times larger than regular irons
• Micro computer controlled system
• Big size
• Power: 1880W

دفعات قوية من البخار بلمسة زر واحدة  •
100 رطل من الضغط   •

سطح ضاغط )36 × 10 بوصة(.  •
أكبر بـ 8 مرات من المكواة العادية  •

نظام تحكم حاسوبي مصغر   •
حجم كبير  •

الطاقة: 1880 واط  •

NSPS14 STAND AVAILABLE SEPERATELY

NSP3260DS
ماكينة بخار رقمية للكي بالضغط بمقاس 32 بوصة مع حامل
32” DIGITAL STEAM PRESS

• Powerful bursts of steam at the touch of a button
• 100 Pounds of pressure
• Pressing surface (32 x 10in.)
• 8 Times larger than regular irons
• Micro computer controlled system
• Big size
• Power: 1800W

دفعات قوية من البخار بلمسة زر واحدة  •
100 رطل من الضغط   •

سطح ضاغط )32 × 10 بوصة(.  •
أكبر بـ 8 مرات من المكواة العادية  •

نظام تحكم حاسوبي مصغر   •
حجم كبير  •

الطاقة: 1800 واط  •

NSPS14 STAND AVAILABLE SEPERATELY

STEAM PRESS
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