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MT08 12 Volt DC 8 L�tre Sıcak/Soğuk Oto Buzdolabı

• 12Volt araç çakmak girişine bağlanarak tüm araçlar
da kolay kullanım.

• Hem soğutma hem de ısıtma özelliği sayesinde çok
yönlü kullanım imkânı.

• Ortam sıcaklığının maksimum 200C derece altına kadar
soğutma imkanı.

104 $

MP24 24 L�tre Buzluk

MP26 26 L�tre Buzluk

26

30

36,00 €

•  24 litre kapasite  / Ürün Ölçüleri: 40cmx23cmx38cmtt

• Buz kasetleri veya buz jeli ile kullanarak dondurulmuş
ya da soğutulmuş yiyeceklerinizi, içecekleri ve ilaçlarınızı 
soğuk muhafaza etme imkânı.

•  Mobil kullanım imkânı ile kamp, piknik, plaj, avcılık, doğa
sporları gibi tüm aktivitelerde gıdalarınızı bozulmadan 
yanınızda taşıma imkânı. 

•  -150C ile +50C deki yiyecek veya içeceklerinizi 8 saat muhafaza 
edebilme imkânı. 

•  30 litre kapasite  / Ürün Ölçüleri: 44cmx30cm40cm

• Buz kasetleri veya buz jeli ile kullanarak dondurulmuş
ya da soğutulmuş yiyeceklerinizi, içecekleri ve ilaçlarınızı 
soğuk muhafaza etme imkânı.

•  Mobil kullanım imkânı ile kamp, piknik, plaj, avcılık, doğa
sporları gibi tüm aktivitelerde gıdalarınızı bozulmadan 
yanınızda taşıma imkânı. 

•  -150C ile +50C deki yiyecek veya içeceklerinizi 10 saat muhafaza 
edebilme imkânı. 

24

25,00 €

• 26 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 40cmx30cmx40cm

• Buz kasetleri veya buz jeli ile kullanarak dondurulmuş
ya da soğutulmuş yiyeceklerinizi, içecekleri ve ilaçlarınızı 
soğuk muhafaza etme imkânı.

•  Mobil kullanım imkânı ile kamp, piknik, plaj, avcılık, doğa
sporları gibi tüm aktivitelerde gıdalarınızı bozulmadan 
yanınızda taşıma imkânı. 

•  -150C ile +50C deki yiyecek veya içeceklerinizi 10 saat muhafaza 
edebilme imkânı. 

MP30 30 L�tre Buzluk

40,00 €
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MB32 12 Volt DC 32 L�tre Çanta T�p� Oto Buzdolabı

104 $

• 12Volt araç çakmak girişine bağlanarak tüm araçlar
da kolay kullanım.

• Ortam sıcaklığının maksimum 160C derece altına kadar
soğutma imkânı ile çok yönlü kullanım.

• Ayarlanabilir omuz askısı kolay taşıma imkânı sağlar.

•  Kişisel eşyalar veya küçük parçaları güvenle saklamak için 
fermuarlı ön cep.

20

MM24DC 12 Volt 20 L�tre Oto Buzdolabı

61 €

• 20 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 40cmx23cmx40cm

• 12Volt araç çakmak girişine bağlanarak tüm araçlarda 
kolay kullanım imkânı.

• Ortam sıcaklığının maksimum 150C derece altına kadar 
soğutma imkânı ile çok yönlü kullanım.

•   Şehirlerarası yolculuklarda tüm gıdalarınızı bozulmadan
muhafaza imkânı.

29

• 29 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 40cmx23cmx40cm

• 12Volt araç çakmak girişine bağlanarak tüm araçlarda 
kolay kullanım imkânı.

• Ortam sıcaklığının maksimum 150C derece altına kadar 
soğutma imkânı ile çok yönlü kullanım.

•  6 adet 1,5 litrelik şişe veya 24 adet 330Ml şişeler rahatlıkla dik 
şekilde konula bilinir.

MV30 12Volt DC 29 L�tre Oto Buzdolabı

75 €

MM24 12/220 Volt AC/DC 20 L�tre Oto Buzdolabı

69 €

• 20 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 40cmx23cmx40cm

• Hem 220Volt şebeke elektriği ile hem de 12Volt araç 
çakmak girişine bağlanarak kullanım imkanı.

• Ortam sıcaklığının maksimum  150C derece altına kadar 
soğutma imkânı. 

•  Ev, ofis, okul, mağaza, hastane, eczane vb. tüm yaşam 
alanlarında kullanım imkânı.

20
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MT30 12/220Volt AC/DC 29 L�tre Oto Buzdolabı

93 €

• 29 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 39cmx30cmx45cm

• Hem 220Volt şebeke elektriği ile hem de 12Volt araç 
çakmak girişine bağlanarak kullanım imkanı. 

• Ortam sıcaklığının maksimum  180C derece altına kadar
soğutma imkânı ile çok yönlü kullanım.

• Şehirlerarası yolculuklarda tüm gıdalarınızı bozulmadan
muhafaza imkânı.

29

ME27 12/220Volt AC/DC 26 L�tre Oto Buzdolabı

93 €

• 26 litre kapasite
Ürün Ölçüleri: 39,5cmx29,5cmx44,6cm

• Hem 220Volt şebeke elektriği ile hem de 12Volt araç 
çakmak girişine bağlanarak kullanım imkanı. 

• Ortam sıcaklığının maksimum  180C derece altına kadar
soğutma imkânı ile çok yönlü kullanım.

• Şehirlerarası yolculuklarda tüm gıdalarınızı bozulmadan
muhafaza imkânı.

26

MQ40W 12/220Volt AC/DC 39 L�tre Oto Buzdolabı

203 $

• 39 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 56cmx38cmx42cm

• Çift tekerlek ve çok fonksiyonlu çekçek kolu sayesinde 
kolay taşıma imkânı.

• Çift bölmeli açılır kapak sayesinde farklı bölmelere kolay 
ulaşım imkânı.

•  2 adet bölme ızgarası ile dolap içinde 3 farklı bölüm oluşturma 
imkânı.

39

MT48W 12/220Volt AC/DC 48 L�tre Oto Buzdolabı

220 $

• 48 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 54cmx40cmx45cm

• Yüksek kalitede poliüretan yalıtım sistemi ile minimum
ısı kaybı.

• 2,5 litrelik şişeler rahatlıkla dik şekilde konula bilinir. 

•  Çift tekerlek ve çok fonksiyonlu çekçek kolu sayesinde kolay
taşıma imkân.

48
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MQ40A 12/220Volt AC/DC 39 L�tre Alüm�nyum Gövdel� Oto Buzdolabı

273 $

• 39 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 58cmx39cmx44cm

• Termo elektrik sistemi ortam sıcaklığını algılayarak en
uygun soğutma derecesini ayarlar

•  Darbelere dayanıklı sağlam alüminyum gövde

•  Yüksek kalitede poliüretan yalıtım sistemi ile minimum ısı kaybı.

39

W40 12/220Volt AC/DC 39 L�tre Oto Buzdolabı

203 $

• 39 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 56cmx38cmx42cm

• Termo elektrik sistemi ortam sıcaklığını algılayarak en
uygun soğutma derecesini ayarlar

•  Yüksek kalitede poliüretan yalıtım sistemi ile 
minimum ısı kaybı

•  Ortam sıcaklığının maksimum 180C derece altına kadar 
soğutma imkânı ile çok yönlü kullanım,

39

MB40 12/220Volt AC/DC 38 L�tre Kompresörlü/Termoelektr�k Hybr�d Oto Buzdolabı/Dondurucu

424 €

• 38 litre kapasite / Ürün Ölçüleri:  50cm x 44cm x 50cm

•  İç hazne ölçüleri: 34cm x 26cm x 40cm

•  220Volt kompresörlü soğutma sistemi ile –15°C'ye 
soğutur/dondurur.

• 12Volt termoelektrik soğutma sisteminde ise ortam sıcaklığının 
20°C altına soğutur. 

38

MCG15 12/24Volt 220V 15 L�tre Kompresörlü Oto Buzdolabı

509 $

• 15 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 26cmx34,4x58,7cm

• Ortam sıcaklığı fark etmeksizin -180C ile +120 dereceye 
kadar soğutma ve dondurabilme imkânı.

• Led aydınlatmalı Dijital gösterge ile istenilen sıcaklık/
soğukluk derecesi kolay ve net şekilde ayarlanabilir.

•  Micro-bilgisayar sayesinde, araç akünüze zarar vermez, 
araç akünüzün voltajı düştüğünde otomatik olarak kapanır.

15



MCF40 12/24/220Volt AC/DC 38 L�tre Kompresörlü Oto Buzdolabı

574 $

• 38 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 58,4cmx36,5cmx44,6cm

• Hassas dijital gösterge (Termostat) ile istenilen derece 
net ve doğru şekilde ayarlanabilir.

• Araç buzdolabımızın soğutma sistemi tamamen
evimizdeki buzdolabı ile aynı çalışma prensibine sahiptir.

•  Ortam sıcaklığı fark etmeksizin +100 ile -100C derece 
altına kadar soğutma ve dondurabilme imkânı. 

38

MCF60 12/24/220Volt AC/DC 58 L�tre Kompresörlü Oto Buzdolabı

717 $

• 58 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 67cm x 43cm x 46cm

• Ortam sıcaklığı fark etmeksizin +100 ile -100C derece 
altına kadar soğutma ve dondurabilme imkânı.

• Hem 220Volt şebeke elektriği ile hem de 12Volt ve 24Volt
araç çakmak girişine bağlanarak kullanım.

•  Üstün motor teknolojisi ile çok sessiz ve titreşimsiz
çalışmaktadır.

58
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Y50 220Volt/12Volt Dönüştürücü Adaptör

37  €

• 220V AC şebeke elektriğini 12Volt DC akımına 
dönüştürerek, araç çakmaklık soketi ile çalışan tüm 
ürünlerinizi çalıştırmanızı sağlar.

• Güçlendirilmiş sağlam ABS plastik yapı sayesinde üstün
dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü.

•  Aşırı güç koruması elektrik akımı süratle yükselip düşse
de ürününüze zarar vermez. 

MCF32 12/24/220Volt AC/DC 31 L�tre Kompresörlü Oto Buzdolabı

560 $

• 31 litre kapasite / Ürün Ölçüleri: 58,4cmx36,5cmx40,7cm

• Ortam sıcaklığı fark etmeksizin +100 ile -100C derece 
altına kadar soğutma ve dondurabilme imkânı. 

• Led aydınlatmalı Dijital gösterge ile istenilen sıcaklık/
soğukluk derecesi kolay ve net şekilde ayarlanabilir.

•  Micro-bilgisayar sayesinde, araç akünüze zarar vermez, 
araç akünüzün voltajı düştüğünde otomatik olarak kapanır.

31
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MB220 2x220gr Buz Kaset� MB440 2x440gr Buz Kaset� MB600 600gr Buz Kaset�

1,75 € 2,00 € 2,50 €

MDA40 0,40 L�tre Paslanmaz Çel�k Seyahat Bardağı/Kupa

MDA50 0,50 L�tre Vakumlu Ç�ft Yalıtımlı Paslanmaz Çel�k Termos

10,55 €

4,90 €

• Soğuk içeceklerinizi 2 Saat boyunca soğuk tutar..
Sıcak içeceklerinizi ise 1 saat boyunca sıcak tutar.

• Özel tasarım tek düğmeyle açılabilen kilitli ağızlık içim 
kolaylığı sağlar .

•  Özel gıda sınıfı paslanmaz çelik yapısı sayesinde 
sağlığınızı tehdit eden zararlı bileşenler içermez.

• Soğuk içeceklerinizi 24 Saat boyunca soğuk tutar. 
Sıcak içeceklerinizi ise 8 saat boyunca sıcak tutar.

• Kolay temizlenebilen "Electropolished" iç yüzeyi 
içeceklerin tadını değiştirmez.

•  Yüksek dereceli 18/8 çift katmanlı gıda sınıfı paslanmaz
çelik gövde sayesinde maksimum ısı yalıtımı ve  sıcak /
soğuk koruma sağlar.

MDA100 1 L�tre Vakumlu Ç�ft Yalıtımlı Paslanmaz Çel�k Termos

16 €

• Soğuk içeceklerinizi 24 Saat boyunca soğuk tutar. 
Sıcak içeceklerinizi ise 8 saat boyunca sıcak tutar.

• Kolay temizlenebilen "Electropolished" iç yüzeyi 
içeceklerin tadını değiştirmez.

•  Yüksek dereceli 18/8 çift katmanlı gıda sınıfı paslanmaz
çelik gövde sayesinde maksimum ısı yalıtımı ve  sıcak /
soğuk koruma sağlar.
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MDI60 0,6 L�tre Matara / Suluk / Seyahat Ş�şes�

8,00 €

• Yiyecek ve içecek ile temasa uygun, BPA içermeyen
IsoTitan® malzemesi sayesinde sağlığınızı tehdit eden
 zararlı bileşenler içermez.

• Özel ağızlık tasarımı dökülmeden kolay içim ve maksimum
hijyen sağlar.

•  Özel kapak tasarımı sayesinde içeceğinizin asidi kaçmaz 
ve herhangi bir şekilde taşma ve sıçrama yapmaz. Sodalı 
ve asitli içeceklerde bile %100 sızdırmaz.

MDO75 0,75 L�tre Paslanmaz Çel�k Matara / Suluk / Seyahat Ş�şes�

9,60 €

• Yiyecek ve içecek ile temasa uygun özel gıda sınıfı 
paslanmaz çelik yapısı sayesinde sağlığınızı tehdit 
eden zararlı bileşenler içermez.

• BPA içermeyen teknolojisi sayesinde hem doğaya hem
ailenizin sağlığına önem verir. %100 güvenlidir.

•  Outdoor kullanımına uygun özel tasarım sayesinde 
darbelere karşı dayanıklı güçlü gövde ve kapak yapısı.

MDI80 0,8 L�tre Matara / Suluk / Seyahat Ş�şes�

9,00 €

• Yiyecek ve içecek ile temasa uygun, BPA içermeyen
IsoTitan® malzemesi sayesinde sağlığınızı tehdit eden
 zararlı bileşenler içermez.

• Özel ağızlık tasarımı dökülmeden kolay içim ve maksimum
hijyen sağlar.

•  Özel kapak tasarımı sayesinde içeceğinizin asidi kaçmaz 
ve herhangi bir şekilde taşma ve sıçrama yapmaz. Sodalı 
ve asitli içeceklerde bile %100 sızdırmaz.

MDM50 0,50 L�tre Vakumlu Ç�ft Yalıtımlı Paslanmaz Çel�k Seyahat Bardağı /Termos

16 €

• Soğuk içeceklerinizi 24 Saat boyunca soğuk tutar. 
Sıcak içeceklerinizi ise 8 saat boyunca sıcak tutar.

• Kolay temizlenebilen "Electropolished" iç yüzeyi 
içeceklerin tadını değiştirmez.

•  Yüksek dereceli 18/8 çift katmanlı gıda sınıfı paslanmaz
çelik gövde sayesinde maksimum ısı yalıtımı ve  sıcak /
soğuk koruma sağlar.

00



00

MDB50  0,50L Vakumlu Ç�ft Yalıtımlı Paslanmaz Çel�k Seyahat Bardağı /Termos

20 €

• Gazlı içecekler için özel olarak tasarlanmıştır.

• Özel ağızlık tasarımı dökülmeden kolay içim ve 
maksimum hijyen sağlar.

•  Sızdırmaz çift contalı ve kilitli kapak tasarımı sayesinde 
sıcak veya soğuk içeceklerinizin ısı yalıtımını en üst seviyede
tutar, güvenle taşımanızı sağlar.

• Soğuk içeceklerinizi 24 Saat boyunca soğuk tutar. 
Sıcak içeceklerinizi ise 8 saat boyunca sıcak tutar.

• Kolay temizlenebilen "Electropolished" iç yüzeyi 
içeceklerin tadını değiştirmez.

•  Yüksek dereceli 18/8 çift katmanlı gıda sınıfı paslanmaz
çelik gövde sayesinde maksimum ısı yalıtımı ve  sıcak /
soğuk koruma sağlar.

MDM100 1 L�tre Vakumlu Ç�ft Yalıtımlı Paslanmaz Çel�k Termos

25 €

MDB35 0,35L Vakumlu Ç�ft Yalıtımlı Paslanmaz Çel�k Seyahat Bardağı /Termos

19 €

• Soğuk içeceklerinizi 12 Saat boyunca soğuk tutar.
Sıcak içeceklerinizi ise 6 saat boyunca sıcak tutar.

• Kolay temizlenebilen "Electropolished" iç yüzeyi 
içeceklerin tadını değiştirmez.

•  Yüksek dereceli 18/8 çift katmanlı gıda sınıfı paslanmaz
çelik gövde sayesinde maksimum ısı yalıtımı ve  sıcak /
soğuk koruma sağlar.

MDM40OH 0,40 L�tre Vakumlu Ç�ft Yalıtımlı Paslanmaz Çel�k Seyahat Bardağı /Termos/Kupa

24 €

• Soğuk içeceklerinizi 6 Saat boyunca soğuk tutar.
Sıcak içeceklerinizi ise 3 saat boyunca sıcak tutar.

• Özel tasarım tek düğmeyle açılabilen kilitli ağızlık içim 
kolaylığı sağlar.

•  Outdoor kullanımına uygun özel tasarım sayesinde 
darbelere karşı dayanıklı güçlü gövde ve kapak yapısı.


