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VADERDAG

GIZMO RETAIL: VAN SCHEERAPPARAAT
TOT BBQ, CADEAUS VOOR MANNEN
TEKST: Minke de Vogel  FOTOGRAFIE: Leverancier

Distributeur Gizmo Retail levert een groot aantal merken en productgroepen en een groot deel hier-

van is bij uitstek geschikt om in te kopen voor Vaderdag. Of het nu om een barbecue, scheerapparaat, 

micro-audiosysteem of retro portable cd-speler gaat, Gizmo Retail heeft het in huis.

Het scheerapparaat is de Teesa 
TSA0569 HYPERCARE T500. Dit 
scheersysteem is uitgerust met 

drie fl exibele roestvrijstalen mesjes. De 
dubbele snijbladen passen zich perfect 
aan de vorm van het gezicht aan. Dankzij 
hun speciale ontwerp en snelheid, tot 
maar liefst 7.200 omwentelingen per 
minuut, kunnen ze het stugste gezichts-
haar aan.
De TSA 0569 heeft een intrekbare 
trimmer. Deze maakt het trimmen van 

bakkebaarden en de nauwkeurige styling 
van de snor of baard heel eenvoudig. 
De ingebouwde batterij geeft genoeg 
energie voor 45 minuten scheren.

De Teesa BBQ 5000 Mastergrill
TSA0096Q is een gasbarbecue die 
alle bbq-klussen aan kan. Onder het 
grillrooster bevinden zich vier branders 
met een totaal vermogen van 14,4 kW. 
En één van de zijbladen heeft een extra 
brander van 3 kW. Hierop kan men 
tijdens het grillen bijvoorbeeld een saus 
bereiden voor bij de gegrilde gerechten.
Eén van de voordelen van een gasgrill 
boven een houtskool bbq is de moge-
lijkheid om de branders aan te passen. 
Zo kun je gereguleerd grillen, zonder 
gerechten aan te laten branden. Boven-
dien kun je alle branders apart bijstellen 
op de gewenste hoogte.
Het apparaat heeft een gietijzeren 

rooster voor het grillen van bijvoor-
beeld vlees en een gladde gietijzeren 
plaat die geschikt is voor het bakken 
van vis en zeevruchten. Bovendien heeft 
deze grill een verwarmingsrooster om 
het eten warm te houden.

Het Muse M-885 DBT microsysteem is 
een combinatie tussen strak design en 
goed geluid. Met zijn 80 Watt vermogen 
produceert dit systeem voldoende 
geluid om de hele huiskamer met 
muziek te vullen. Je kunt muziek afspelen 
via dab+ radio, cd, usb en Bluetooth. De 
Muse M-885DBT is tevens uitgerust met 
klok en wekker.

Als laatste noemen we de Soundmaster 
CD9290SW. Het merk brengt een 
portable cd-speler op de markt die 
ook uitgerust is met dab+-radio. De 
cd-speler is uitgerust met Electronic 
Shock Protection, dat het overslaan van 
de cd zoveel mogelijk moet voorkomen.
De CD9290 SW heeft bovendien een 
lcd-scherm.
Het apparaat is voorzien van dab+ en fm 
(10 voorkeuzenzenders). De cd speler 
kan allerlei formaten afspelen en is 
uitgerust met de ‘hoorboekfunctie’, wat 
inhoudt dat de speler verder gaat waar 
de vorige keer is gestopt.  

MASTERGRILL, 
BBQ'EN ZONDER 
AANBRANDEN

Soundmaster CD9290SW

Muse M-885DBT

Teesa TSA0096QTeesa TSA0569
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Product introducties 2020

Cannenburgerweg 63 A3 - 1244 RH Ankeveen - www.gizmo-retail.nl - info@gizmo-retail.nl - 035 6561964

Voor meer info:

Met trots presenteren wij u:

Nieuwsgierig naar meer nieuwe producten en onze aanbiedingen?
Neem contact met ons op of bezoek onze website www.gizmo-retail.nl.

DAB+ bouwradio

DAB+/FM Radio en Bluetooth
DAB+ stereo systeem

DAB+, CD, Bluetooth en USB
Nostalgisch muziek center

DAB+/FM, LP, CD, cassette, 
USB en Bluetooth

DAB+ wekkerradio 

DAB+/FM, USB en QI charging
DAB+ radio

DAB+ /FM en Bluetooth

Luchtreiniger P500

Met 3-traps filtersysteem
Mini Air Cooler C500

Koelt, hydrateert en zuivert
 Strijkijzer Slide Travel 1100

Compact strijkijzer voor op reis

DAB80 DAB970BRGOLD NMC549DABBE

M-175 DBI M-128 DBT

TSA0115 TSA8041TSA2012 

DAB+ Micro systeem 

DAB+/FM, CD, Bluetooth en USB

M-695 DBT
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