


 

PRODUKTY ETA 



Robot planetarny 

Gratussino Maxo II   
ETA002390080 

cena brutto detal 1 399,00 zł 
cena zakup netto 972,60 zł 
 

cena promo netto 899,00 zł 
 

• Moc 1000 W  

• Efektywny system mieszania planetarnego 

• Metalowe tryby 

• Płynna kontrola prędkości 
• Bezpiecznik termiczny 

• Praktyczny, cichy i skuteczny 

• Bardzo szybki montaż, prosta obsługa i łatwa konserwacja 

• Nowoczesny i elegancki design 

• Możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce 

• Wbudowane podświetlenie 

• Antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilność 

• Miejsce na nawinięcie kabla zasilającego 

• Poziom głośności 85 dB 

• Długość przewodu zasilającego 1,2 m 

• Akcesoria: 

Misa ze stali nierdzewnej 4,5 l 

Szklany blender kielichowy 1,4 l 

Hak do ugniatania, mieszadło, trzepaczka 

Maszynka do mielenia mięsa 

Młynek do maku 

Szatkownica 

Przystawka do ciasteczek 

Popychacz 

Przezroczysta pokrywa na misę 

 

 



Robot planetarny 

Gustus Gulliver IV 
ETA412890010 

• Moc 1200 W 

• Mechanizm (zębatki) ze stali nierdzewnej 
• Planetarny system mieszania 

• Funkcja PULSE dla maksymalnej prędkości 
• Trzepaczka z wydłużoną częścią roboczą zapewnia 

wydajniejsze mieszanie składników 

• Bezpiecznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem 

• Antypoślizgowe nóżki zwiększają stabilność 

• Szybki montaż, prosta obsługa i łatwa konserwacja 

• Maksymalny poziom głośności: 86 dB(A) 

• Długość kabla zasilającego: 1,25 m 

• Akcesoria: 

Misa ze stali nierdzewnej 5,5 l 

Hak do ugniatania i wyrabiania ciasta 

Mieszadło do kremów 

Trzepaczka 

Maszynka do mielenia mięsa (Ø 54 mm) 
Końcówka do wytwarzania kiełbasek 

Szklany blender kielichowy  1,5 l 

Popychacz 

4 tarki do warzyw i owoców 

 

 

 

cena brutto detal 1 099,00 zł 
cena zakup netto 764,00 zł 
 

cena promo netto 649,00 zł 
 



Odkurzacz pionowy 

Supersonic Elastic 
ETA223190000 

• Silnik cyfrowy o długiej żywotności 
• Mocna bateria litowo-jonowa 21,6 V 

• Wysokiej jakości filtr HEPA 

• Diody LED oświetlające odkurzaną powierzchnię 

• Pojemnik na kurz 0,45 l 

• Czas pracy na jednym ładowaniu do 25 minut 

• Czas ładowania baterii 4 godziny 

• Akcesoria: 

Obrotowa turboszczotka z bezpośrednim napędem i elastycznym przegubem 

Metalowa rura teleskopowa 

Mała turboszczotka  

Ssawka szczelinowa  

Długa ssawka szczelinowa  

Adapter  100-240 V (AC) / 26 V (DC) 

Plastikowy uchwyt ścienny 

 

cena brutto detal 799,00 zł 
cena zakup netto 555,50 zł 
 

cena promo netto 499,00 zł 
 



Odkurzacz pionowy 

Moneto Aqua Plus 18 V 
ETA444990010 

 

• Połączenie mopa i odkurzacza ręcznego 

• Cyklonowy system filtracji 

• Filtr HEPA  

• Mop z mikrofibry (można prać w pralce) 

• Składany uchwyt  ułatwia przechowywanie  
• Diody LED oświetlające odkurzaną powierzchnię 

• Pojemnik na kurz 0,55 l  

• Pojemnik  na wodę  0,15 l  
• Akumulator litowo-jonowy (18  V) 

• Czas pracy na jednym ładowaniu do 50 minut 

• Czas ładowania baterii 6 godzin 

• Akcesoria: 

Szczotka rotacyjna 

Przystawka do mopa  

Ssawka szczelinowa 

Szczotka z drobnym włosiem  
 

cena brutto detal 599,00 zł 
cena zakup netto 416,40 zł 
 

cena promo netto 389,00 zł 
 



Odkurzacz pionowy  

Moneto II Li-ion 21,6 V  
ETA644990000 

• Mocna bateria litowo-jonowa 21,6 V 

• Filtr HEPA 

• Cyklonowy system filtracji 

• Diody LED oświetlające odkurzaną powierzchnię 

• Objętość pojemnika na kurz: 0,55 l 
• Czas pracy na jednym ładowaniu do 55 minut 

• Czas ładowania baterii 6 godzin 

• Akcesoria: 

Turboszczotka 

Ssawka szczelinowa 

Mała szczotka z drobnym włosiem 

Adapter 100-240 V (AC) / 27 V (DC) 

Podstawka do ładowania  

cena brutto detal 499,00 zł 
cena zakup netto 347,00 zł 
 

cena promo netto 335,00 zł 
 



Odkurzacz workowy 

Avanto White 
ETA051990000 

• Moc 700 W 

• Silnik ECO oszczędzający energię  
• Elektroniczna regulacja siły ssania 

• Filtr HEPA 

• Pojemność worka na kurz 3 L 

• Zasięg 10 m 

• Poziom hałasu 69 db (A) 

• AKCESORIA: 

Szczotka uniwersalna  

Szczotka do parkietu 

Dysza szczelinowa 

Końcówka do tapicerki 
Końcówka z miękkim włosiem 

Worek na kurz (ETA ANTIBACTERIAL) 

Metalowa rura teleskopowa (90 cm) 

cena brutto detal 399,00 zł 
cena zakup netto 277,40 zł 
 

cena promo netto 267,00 zł 
 



Odkurzacz bezworkowy 

Stormy Car II 
ETA151790010 

• Moc 800 W 

• Silnik ECO oszczędzający energię 

• Technologia ENDLESS SUCTION zapewniająca stałą wysoką moc ssania 

• Elektroniczna regulacja siły ssania 

• Odpowiedni dla alergików dzięki filtrowi HEPA nr 13 

• Pojemnik na kurz 2,2 l 

• Zasięg 9 m 

• Poziom hałasu 72 db (A) 

• AKCESORIA: 

Uniwersalna szczotka podłogowa 

Szczotka do parkietu 

Dysza szczelinowa 

Długa dysza szczelinowa 

Końcówka do tapicerki 
Końcówka z miękkim włosiem 

Metalowa rura teleskopowa (90 cm) 

 

cena brutto detal 469,00 zł 
cena zakup netto 319,20 zł 
 

cena promo netto 299,00 zł 
 



Odkurzacz bezworkowy 

Salvet  
ETA051390000 

• Moc 700 W 

• Silnik ECO oszczędzający energię 

• Elektroniczna regulacja siły ssania 

• 2 filtry HEPA 

• Pojemnik na kurz 2,2 L 

• Zasięg 10 m 

• Poziom hałasu 70 db (A) 

• AKCESORIA: 

Szczotka uniwersalna  

Szczotka do parkietu 

Dysza szczelinowa 

Końcówka do tapicerki 
Końcówka z miękkim włosiem  
Metalowa rura teleskopowa (84,5 cm)  

 

 

cena brutto detal 449,00 zł 
cena zakup netto 312,20 zł 
 

cena promo netto 289,00 zł 
 



Mikser ręczny ETA Cuore III 
ETA208990000 

• Moc 350 W 

• Misa z tworzywa sztucznego o pojemności 3,6 l 
• Pokrywa ze zintegrowanym otworem ułatwia dodawania składników 

• Nadaje się do ubijania, zagniatania i miksowania 

• 4-stopniowa regulacja prędkości 
• Przycisk MAX dla maksymalnej prędkości 
• Ergonomiczny kształt uchwytu 

• Przycisk do łatwego zwolnienia trzepaczki i haków 

• Szybki montaż, wygodna obsługa i łatwa konserwacja 

• Długość kabla zasilającego 1,3 m 

• Akcesoria: 

Obrotowa misa ze stojakiem 3,6 l 

Nakładka ze stali nierdzewnej 
2 trzepaczki 

2 haki do ugniatania 

Plastikowa łyżka do wygarniania  
Uchwyt do akcesoriów 

cena brutto detal 239,00 zł 
cena zakup netto 166,20 zł 
 

cena promo netto 155,00 zł 
 



Mikser ręczny ETA Lento 
ETA005190000 

• Moc 500 W 

• 4 standardowe prędkości pracy 

• Dodatkowa funkcja maksymalnej prędkości 
• Przycisk do szybkiego odłączania końcówek 

• Zabezpieczenie przed przegrzaniem 

• Długość kabla 1,2 m 

• Poziom głośności 65 dB 

• Akcesoria: 

2 końcówki do mieszania 

2 końcówki do ubijania. 
 

 

cena brutto detal 159,00 zł 
cena zakup netto 110,60 zł 
 

cena promo netto 99,00 zł 
 



 

PRODUKTY HYUNDAI I GODDESS 



Zmywarka kompaktowa 

Hyundai 
DTC657DW8F 

・ Pojemność znamionowa: 6 kompletow stołowych 

・ Ilość programow: 7 (mycie intensywne, mycie standardowe, ECO,  

     mycie szkła, program "90 minut", szybkie mycie, konserwacja) 

・ Zużycie energii (kWh/100 cykli): 61 kWh 

・ Zużycie wody: 6,5 l 
・ Sterowanie: elektroniczne z wyświetlaczem LED 

・ Opoźniony start (1-24 godzin) 

・ Ukryta grzałka (podgrzewacz wody) 
・ Poziom głośności 49 dB 

・ Mikrofiltr samoczyszczący 

・ Ochrona przed przelaniem 

・ Kolor biały 

 

cena brutto detal 1 299,00 zł 
cena zakup netto 903,00 zł 
 

cena promo netto 889,00 zł 
 



Zmywarka kompaktowa 

Goddess 
DTC656MW8F 

• Pojemność znamionowa: 6 kompletow stołowych 

• Ilość programow: 6 (mycie intensywne, mycie standardowe, ECO,  

mycie szkła, program "90 minut", szybkie mycie) 

• Zużycie energii (kWh/100 cykli): 61 kWh 

• Zużycie wody: 6,5 l 

• Sterowanie: elektroniczne z wyświetlaczem LED 

• Opoźniony start (2, 4, 6, 8 godzin) 

• Ukryta grzałka (podgrzewacz wody) 
• Poziom głośności 49 dB 

• Mikrofiltr samoczyszczący 

• Ochrona przed przelaniem 

•  Kolor biały 

cena brutto detal 1 199,00 zł 
cena zakup netto 833,60 zł 
 

cena promo netto 825,00 zł 
 



Chłodziarka Hyundai 
RSD086GW8AF 

• Jednodrzwiowa lodówka 

• Mechaniczna kontrola temperatury 

• Zużycie energii (kWh / rok): 107 

• Poziom głośności: 41 dB 

• Klasa energetyczna F 

• Pojemność lodówki: 93 l 

• Regulowany termostat 

• Półki ze szkła hartowanego 

• Przezroczysta szuflada 

• 3 przegrody w drzwiach lodówki 
• Stopki z możliwością regulacji wysokości 
• Możliwość zmiany otwierania drzwi 

• Możliwość wymiany uszczelki w drzwiach 

cena brutto detal 859,00 zł 
cena zakup netto 597,20 zł 
 

cena promo netto 589,00 zł 
 



Chłodziarka Hyundai 
RSD064WW8F 

• Jednodrzwiowa lodówka 

• Mechaniczna kontrola temperatury 

• Zużycie energii 103 kWh / rok 

• Poziom głośności: 39 dB 

• Klasa energetyczna F 

• Pojemność lodówki 67 l 
• Regulowany termostat 

• 2 półki w lodówce, 3 przegrody w drzwiach lodówki 
• Nóżki z możliwością regulacji wysokości 
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi 

cena brutto detal 829,00 zł 
cena zakup netto 576,30 zł 
 

cena promo netto 559,00 zł 
 



Chłodziarka Goddess 
RSD084GW8SSF 

· Zużycie energii: 0,30 kWh / 24 h 

· Pojemność całkowita: 93 l 
· Pojemność chłodziarki / zamrażalki: 83 l / 10 l 

· 1 połka ze szkła hartowanego 

  (regulowana wysokość) 
· 1 przezroczysta szuflada 

· Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi 

cena brutto detal 719,00 zł 
cena zakup netto 499,80 zł 
 

cena promo netto  479,00 zł 
 



Chłodziarka do win Hyundai 
VIN8G 

• Moc 45 W 

• Całkowita pojemność wewnętrzna 23 l 
• Pojemność 8 butelek 

• Podświetlany na niebiesko panel sterowania pokazuje  

aktualną temperaturę 

• Sterowanie dotykowe 

• Wewnętrzne podświetlenie LED 

• 4 chromowane półki 
• Regulacja temperatury w zakresie 12–18°C 

• Klasa energetyczna G 

• Zużycie energii 0,31 kWH / 24h 

• Głośność 26 dB 

cena brutto detal 819,00 zł 
cena zakup netto 569,40 zł 
 

cena promo netto 555,00 zł 
 



Robot planetarny Hyundai 
ROB010 

• Moc 1000 W  

• Metalowe koła zębate 

• Planetarny układ mieszający 

• Płynna regulacja prędkości 
• Funkcja PULSE dla maksymalnej prędkości 
• Bezpiecznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem 

• Bardzo szybki montaż, prosta obsługa i łatwa konserwacja 

• Antypoślizgowe nóżki zwiększają stabilność 

• Maksymalny poziom głośności 80 dB(A) 

• Długość kabla zasilającego 1,22 m 

• Miejsce do zwijania kabla zasilającego 

• Akcesoria: 

Misa ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l 
Trzepaczka 

Mieszadło 

Hak do ugniatania ciasta 

cena brutto detal 499,00 zł 
cena zakup netto 347,00 zł 
 

cena promo netto 309,00 zł 
 



Blender Hyundai 
HB983 

• Moc 380 W 

• Zestaw 3w1 idealny do siekania, ubijania i miksowania 

• Blender ręczny z tworzywa sztucznego 

• Płynna regulacja prędkości 
• Wyłącznik bezpieczeństwa 

• Uchwyt do zawieszenia 

• Długość kabla 1,45 m 

• Akcesoria: 

Końcówka do ubijania 

Końcówka do siekania 

Pojemnik do siekania 0,8 l 

Pojemnik do mieszania i ubijania 0,6 l z podziałką i pokrywką 

cena brutto detal 119,00 zł 
cena zakup netto 82,80 zł 
 

cena promo netto 79,00 zł 
 



Odkurzacz Hyundai  
VC5750 

• Moc 1500 W 

• Odkurzanie na mokro i sucho 

• Głębokie czyszczenie 

• Pranie dywanów oraz mebli tapicerowanych 

• Duża moc ssania 

• Filtr z pływakiem do odkurzania na mokro 

• Worek papierowy 4 l /  filtr tekstylny 

• Pojemnik na wodę 9 l 

• Ochrona na silnik 

• Rura z tworzywa sztucznego 

• Kolor czerwono-czarny 

• Głośność 80 dB 

• Napięcie 230 V ~ 50 Hz 

• AKCESORIA: 

Klasyczna szczotka podłogowa 

Dysza szczelinowa 

Dysza do dokładnego odkurzanie tapicerki 
Dysza do szamponowania tapicerki 

Dysza do mycia dywanów 

cena brutto detal 649,00 zł 
cena zakup netto 451,20 zł 
 

cena promo netto 439,00 zł 
 



Odkurzacz pionowy Hyundai 
VC914 

• Odkurzacz  pionowy i ręczny 

• Objętość pojemnika na kurz 500 ml 
• Pobór mocy 80 W 

• Czas ładowania do 3,5 godzin 

• Czas pracy po naładowaniu: do 25 min 

• Diody LED do oświetlania odkurzanej powierzchni 
• Obrotowa turboszczotka z bezpośrednim napędem 

• Nowoczesny i elegancki wygląd 

• Ergonomiczna rękojeść 

• Składany uchwyt 

• AKCESORIA: 

Obrotowa turboszczotka z bezpośrednim napędem 

Końcówka szczelinowa 

Szczotka z delikatnym włosiem 

cena brutto detal 119,00 zł 
cena zakup netto 82,80 zł 
 

cena promo netto 79,00 zł 
 



Odkurzacz bezworkowy Hyundai 
VC014 

• Moc 800 W 

• ECO silnik oszczędzający energię 

• Technologia bezworkowa połączona z filtrem HEPA 

• Łatwy montaż umożliwia bezproblemowe użytkowanie 

• Elektroniczna regulacja dla ustawienia optymalnej mocy ssania 

• Mechaniczny regulator siły ssania 

• Optymalny zasięg (do 8 m) 
• Praktyczny rozmiar ułatwia przechowywanie 

• Długość przewodu zasilającego 5 m 

• Obrotowe przednie koło (360°) ułatwia sprzątanie 

• Automatyczne nawijanie przewodu zasilającego 

• Średnica dołączonych akcesoriów 32mm 

• AKCESORIA: 

Szczotka uniwersalna 

Dysza szczelinowa 

Końcówka z miękkim włosiem 

Końcówka do tapicerki 

Metalowa rura teleskopowa 

cena brutto detal 329,00 zł 
cena zakup netto 228,80 zł 
 

cena promo netto 219,00 zł 
 



Odkurzacz workowy Hyundai 
VC011 

• Moc 700 W 

• Silnik ECO oszczędzający energię 

• Kontrolka informująca o konieczności wymiany worka na kurz 

• Łatwy montaż akcesoriów 

• Mechaniczna regulacja dla ustawienia optymalnej mocy ssania 

• Optymalny zasięg (do 8 m) 
• Praktyczny rozmiar ułatwia przechowywanie 

• Długość przewodu zasilającego 5 m 

• Obrotowe przednie koło (360°) ułatwia sprzątanie 

• Automatyczne zwijanie przewodu zasilającego 

• Bezpiecznik chroniący przed przegrzaniem silnika 

AKCESORIA: 

Szczotka uniwersalna 

Dysza szczelinowa 

Końcówka z miękkim włosiem 

Metalowa rura teleskopowa 

Filtr HEPA 

Worek na kurz 

cena brutto detal 239,00 zł 
cena zakup netto 166,20 zł 
 

cena promo netto 159,00 zł 
 



Digison Polska sp. z o.o. 

Dział Handlowy 

+48 71 308 40 72, +48 727 455 557 

pkundera@digison.pl 

ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 

53-238 Wrocław 

 

DLACZEGO WARTO 


