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Ny design. 
Samma trygga produkter.
Champion har fått ny förpackningsdesign men vi har samma mål och vision som alltid.
- Att ta fram produkter som vi själva vill använda, som vi är stolta över och som underlättar för 
alla i vardagen.
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Kontakta oss
Order Nordic AB 
Makadamgatan 14, 
254 64 Helsingborg 
Tel: 042 - 25 23 00 
www.order.se

www.champion.se 
info@champion.se

Championnordic

@championnordic
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Champions vision
Vår vision är att möjliggöra stunder 
tillsammans för nordens alla hushåll. 
Upptäck och umgås.
Vi på Champion vill göra det enkelt för 
alla som vill få ihop vardagen, därför 
letar vi passionerat efter produkter och 
tillbehör som vi själva vill använda. I vårt 
produktsortiment finns allt från hörlurar och 
mobilskal till vattenkokare och dammsugare.
Vi väljer ut produkter för det skandinaviska 
livets olika situationer och tillfällen med 
design, funktion och kvalitet som ledord.

Det började i Stockholm 1938
Champion startas 1938 i Stockholm av 
Olof Bengtsson och då tillverkades främst 
förstärkare och komponenter. Idag ägs 
varumärket Champion av Order Nordic 
AB och sortimentet har utökats till att 
bestå av ett brett sortiment av produkter 
inom hemelektronik där fokus ligger på 
mobiltillbehör, köksapparater och tillbehör.

Säkra produkter
För oss är det viktigt att vi har säkra 
produkter som både vi och ni kunder kan 
lita på och känna er trygga med. Vi arbetar 
därför noggrant för att säkerställa att våra 
produkter uppfyller de krav som finns för att 
få säljas på den europeiska marknaden samt 
se till att de är CE-märkta.
Vi arbetar också omsorgsfullt med EU:s 
lagstiftning om farliga kemikalier i varor, 
REACH-förordningen (Registration, 
Evaluation & Autorization of Chemicals), 
vi testar våra produkter för att se till att de 
inte innehåller några SVHC-ämnen över det 
tillåtna gränsvärdet.

Miljön - vårt gemensamma 
ansvar
Varumärket Champion är en del av Order 
Nordic och ingår det miljöarbete som drivs 
i hela bolaget.  Sedan 2009 är vi och Order 
Nordic miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
Detta innebär att vi har en internationell 
kvalitets-stämpel på vårt miljöarbete. 
Certifieringen hjälper oss att strukturera 
vårt arbete för att ständigt minska den 
miljöpåverkan som vår verksamhet ger 
upphov till.
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Frukosten är serverad.
Skumma mjölk till en härlig latte. Pressa den färskaste apelsinjuicen. Mixa en nyttig 
smoothie  av goda frukter och bär. Avsluta med frasiga våfflor som uppskattas av både 
stora som små. Lata helgdagar betyder långa mysiga frukostar med familj och vänner. 
Med produkter från Champion får du till en frukostmeny som passar för hela familjen.
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Mjölkskummare 130ml/300ml
Art.nr.  CHMS210                        
EAN 7391091855956    Antal/förp. 8st

Champions Mjölkskummare är för dig som vill kunna avnjuta varm och 
skummande latte, cappuccino eller varm choklad hemma. Snabbt och ef-
fektivt hettar den upp och/eller skummar mjölken, och stänger av sig själv när 
mjölken är färdig. Med utsida i borstat rostfritt stål har den ett elegant utseen-
de och non-stick ytan gör den lätt att rengöra efter användning.

•  Effekt: 500W
•  130ml för skumning, 300ml för uppvärmning
•  Behållare i rostfritt stål
•  2 vispar
•  360° vridplatta och trådlös karaff
•  Mått LxBxH: 15,0x10,0x20,1 cm
•  Vikt: 0,75 kg
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Kaffebryggare

Kaffebryggare 12 koppar 
Art.nr.  CHKB110      
EAN 7391091851354  Antal/förp. 4st

Kaffebryggare Digital 
Art.nr.  CHKB210      
EAN 7391091851484  Antal/förp. 4st

Kaffekvarn Rostfritt stål 80g
Art.nr.  CHKK310      
EAN 7391091855888  Antal/förp. 12st

Champions kaffebryggare brygger dig en god kopp kaffe, varje dag. 
Kannan rymmer 12 koppar och passar även för bra för begränsade utrymmen 
som sommarstugan eller husbilen tack vare locket som roteras åt sidan 
istället för uppåt. Kaffebryggaren är utrustad med varmhållning, automatisk 
avstängning och överhettningsskydd för din säkerhet.

•  Effekt 1000W
•  Anti-drop funktion
•  Roterbart lock för filter och vatten
•  Tydlig vattenmängds-indikator
•  Automatisk värmehållning
•  Mått LxBxH: 19x31,5x33 cm
•  Vikt: 1,67kg

Vakna till nybryggt kaffe varje morgon. Med kaffebryggarens 24-timmars 
timerfunktion väljer du själv starttiden. Bryggaren har automatisk av-
stängning efter ca 40 minuter, vilket gör att du aldrig behöver vara orolig 
att glömma den på. Den tydliga LCD-displayen visar hur mycket klockan 
är samt ger dig information om eventuellt inställd timer.

•  Effekt: 1000 Watt
•  Tillverkad i rostfritt stål
•  Löstagbar filterhållare för 1x4 filter
•  Vattentanken 1,5 liter
•  Graderad vattentank och glaskanna
•  Automatisk avstängning
•  Droppstopp
•  Mått: LxBxH 186x357x265mm
•  Vikt: 2,5 kg

Ta steget från färdigmalet kaffe till att mala dina egna bönor med en manuell 
kaffekvarn. Utrustad med två knivblad i rostfritt stål som snabbt och effek-
tivt maler dina kaffebönor. Utöver kaffe går det även utmärkt att mixa t.ex. 
nötter eller torkade kryddor. Genom det transparenta locket kan du följa 
hela malningsprocessen

•  Effekt: 200W
•  Enkel att använda
•  Kraftfull AC-motor
•  Säkerhetslås-system
•  Rostfri, avtagbar behållare
•  Kapacitet: Max 80g
•  Rostfria knivblad
•  Mått LxBxH: 11,8x11,8x20,7 cm
•  Vikt: 0,96 kg
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Vattenkokare

Vattenkokare 1,7L
Art.nr.  CHVK010     
EAN 7391091850951 Antal/förp. 12st

Vattenkokare 1L
Art.nr.  CHVK050     
EAN 7391091852481 Antal/förp. 12st

Vattenkokare Temp 1,7L
Artnr.  CHVK410     
EAN 7391091852474 Antal/förp. 8st

Vattenkokare Retro  1,7L
Artnr.  CHVK315                    Variant  Koppar 
EAN 7391091858186      Antal/förp. 6st

Artnr.  CHVK320                    Variant  Cremevit
EAN 7391091858193      Antal/förp. 6st

Vattenkokare Glas 1,7L
Artnr.  CHVK210     
EAN 7391091850838 Antal/förp. 6st

En rymlig och stilren vattenkokare som är lätt att 
använda med sin sladdlösa funktion. Vattenkoka-
ren är utrustad med automatisk avstängning, 
torrkokningsskydd samt en blå LED-belysning 
som lyser upp vattenkokaren under användning. 
Med avtagbart och tvättbart vattenfilter kan du 
alltid vara säker på att du får riktigt rent vatten 
varje gång.

•  Effekt: 2200W
•  Volym: 1.7L      
•  Automatisk avstängning
•  Torrkokningsskydd
•  360º roterbar kontaktplatta med sladdvinda.     
•  Mått LxBxH: 22,2x15x23,7 cm
•  Vikt: 0,8 kg

Denna stilrena vattenkokare i rostfritt stål passar 
för dig som vill ha en mindre vattenkokare med 
en volym på 1 liter. Med sin sladdlösa konstruk-
tion, automatiska avstängning samt torrkok-
ningsskydd är den både smidig och säker att 
använda.

•  2200W
•  Volym: 1 L
•  Rostfri botten med dolt värmeelement
•  Skydd för torrkokning
•  Automatisk avstängning
•  Löstagbart filter
•  Indikatorlampa
•  Tydlig vattennivå-markering
•  Mått LxBxH: 16x22x18 cm
•  Vikt: 0,9 kg

En högklassig vattenkokare för dig som vill kunna 
kontrollera temperaturen på vattnet. Genom enkla 
tryck ställer du in önskad temperatur. När vattnet 
når de olika värmenivåerna: 50/70/80/90 samt 
100°C så skiftar belysningen inne i vattenkokare 
för att visualisera hur varmt vattnet är. 

•  2200W
•  Volym: 1.7L      
•  Inbyggd belysning som ändrar färg efter temp.
•  Skydd för torrkokning
•  Automatisk avstängning
•  Löstagbart filter
•  Indikatorlampa
•  Tydlig vattennivå-markering
•  Mått LxBxH: 20,5x14,1x24 cm
•  Vikt: 0,92 kg

Retrokanna som är inspirerad av 50-talets kök och 
som har vacker analog temperaturvisare. Vatten-
kokaren har skydd mot torrkokning och automatisk 
avstängning.

•  2000W
•  Volym: 1.7L      
•  Analog temperatur-visare
•  Automatisk avstängning
•  Löstagbart filter
•  Indikatorlampa
•  Tydlig markering för vattennivå
•  Mått LxBxH: 19x23x28,5 cm
•  Vikt: 0,98 kg

Champions Vattenkokare i Glas kokar effektivt 
upp vatten till dryck eller matlagning. Den gene-
rösa kannan på 1,7L är tillverkad i värmetåligt glas 
och tydligt graderad. Skyddet mot torr-
kokning och den automatiska avstängningen 
gör den enkel och säker att använda.

•  1850-2000W
•  Volym: 1.7L      
•  Värmetålig glaskanna
•  Skydd för torrkokning
•  Automatisk avstängning
•  LED-belysning
•  Tydlig markering för vattennivå
•  Mått LxBxH: 21,5x17x25,5 cm
•  Vikt: 1,19 kg

Vattenkokare Glas med Temp
Art.nr.  CHVK510     
EAN 7391091859992 Antal/förp. 4st

Vattenkokare i glas som ger full kontroll över 
vattnets temperatur, perfekt för té-entusiasten 
och barnfamiljen. På handtagets kontroll väljer du 
enkelt önskad temperatur från de fem temperatur-
inställningarna med automatisk avstängning för 
största säkerhet.

•  2000W
•  Volym: 1.7L
•  Automatisk avstängning
•  LED-belysning som ändrar färg vid kokpunkt
•  5 temperaturinställningar, 50/70/80/90/100 C°
•  Torrkokningsskydd
•  Avtagbart filter
•  Tydlig markering för vattennivå
•  Säkerhetslock
•  Mått LxBxH: 21,5x16,5x23,7 cm
•  Vikt: 1,22 kg

Belysningen 
ändrar färg efter 

temperatur
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Juice & Smoothies

Råsaftcentrifug 500W
Art.nr.   CHRS110       
EAN 7391091858278  Antal/förp. 4st

Fyll flaskan med dina favoritfrukter, bär eller grönsaker och skruva på 
knivbladen. Montera sedan flaskan på huvudenheten och tryck på 
strömbrytaren. Efter ett par sekunder har du en nyttig och god smoothie 
att avnjuta, enklare än så här blir det knappt. Extraflaska med lock och pip.

•  Effekt: 180 watt
•  Avtagbar flaska 
•  Utrustad med hällpip 
•  Mått: Storlek basenhet: 18x10cm
•  Mått: Storlek flaska (med lock): 23x7cm

Med Champions Råsaftcentrifug kan du njuta av färskpressad slät juice 
och hälsoshots utan fruktkött på ett enkelt och nyttigt satt. Välj ut dina 
ingredienser och låt råsaftcentrifugen göra jobbet – den kraftfulla motorn 
pressar saften ur både frukt och grönsaker. Filter samt blad är tillverkade i 
rostfritt stål och är avtagbara för enkel rengöring.

•  Effekt: 500W
•  Hastighetsinställningar: 2 st
•  Juicetank 0,6 L
•  Fruktköttsbehållare 1,5 L
•  Matningsrör: 67mm
•  Rostfritt hölje
•  Kontinuerligt påfyllningsbar
•  Låsbar
•  Avtagbart filter med rostfritt stålnät
•  Mått (med kanna) L×B×H: 40,5x17,5x31,5 cm
•  Vikt: 2,52kg

Med Champions Blender gör du enkelt läskande smoothies, drinkar, 
smakrika soppor eller krossad is. Det finns 3 valbara hastigheter samt 
pulsfunktion. Glaskannan med hällpip har en volym på 1,5L. De 6 
knivbladen i rostfritt stål klarar av att mixa hårda ingredienser som t.ex. is 
och nötter och är löstagbara för lätt rengöring.

•  Effekt: 600W
•  Kapacitet Glaskanna: 1,5L
•  Graderad kanna
•  3 hastighetsinställningar samt pulsfunktion
•  6 st. slitstarka knivblad i rostfritt stål
•  Säkerhetslock
•  Överhettningsskydd
•  Glaskanna och knivar går att diska i diskmaskin
•  Mått LxBxH: 18,4x19,5x39,1x cm
•  Vikt: 3,25 kg

Smoothiemaker
Art.nr.  CHSM110   
EAN 7391091850715  Antal/förp. 20st

Art.nr.  CHSM110EB  Extraflaska
EAN 7391091850739  Antal/förp. 50st

Blender 1,5L 
Art.nr.  CHBL310   
EAN  7391091857158  Antal/förp. 4st
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Skaffa en hälsosam livsstil med färska smoothies och juicer. Nutrition 
Blendern har ett unikt mixermönster som gör att resultatet blir perfekt. Fyll 
kannan med frukt, grönsaker, nötter eller is och den kraftfulla motorn och 
de specialformade knivbladen mixar allt slätt. Behållarna samt locken går 
att diska i diskmaskin.

•  Effekt: 1200W
•  Auto-IQ teknologi
•  Behållare 1x500ml, 1x800ml, 1x1000ml
•  Material behållare: Tritanplast, BPA-fri
•  Knivblad: Rostfritt stål
•  Lock: 1 lock med hällpip, 1 förvaringslock
•  Rotering: ca. 25 000 varv/minut
•  Enkel att rengöra
•  Mått BxH: 16x41,3 cm
•  Vikt: 3,2 kg

Nutrition Blender Pro Digital
Art.nr.  CHNB500       
EAN 7391091852450  Antal/förp. 2st

Nutrition Blender 
Art.nr.  CHMB100      
EAN 7391091850722  Antal/förp. 2st

Art.nr.  CHMB100EB  Extraflaska
EAN 7391091852443  Antal/förp. 8st

Med Champion Nutrition Blender får du enkelt en hälsosam livsstil med 
färska smoothies och juicer. Fyll kannan med frukt, grönsaker, nötter eller 
is och den kraftfulla motorn och de specialformade knivbladen mixar allt 
slätt. Behållarna samt locken går att diska i diskmaskin. Extraflaskor med 
lock och hällpip.

•  Effekt: 1000W
•  Behållare: 1x500ml, 1x800ml
•  Material behållare: Tritanplast, BPA-fri
•  Knivblad: Rostfritt stål
•  Rotering: 25 000 varv/minut
•  Mått BxH: 14,5x37,5 cm
•  Vikt: 2,6 kg

Champions Smoothie Maker-to-go mixar enkelt din smoothie eller 
proteindryck direkt i bärgaren. Sätt på locket och drycken är klar för att ta 
med till träningen eller jobbet. De två hastighetslägena, puls-funktionen 
och knivbladet i rostfritt stål gör att du mixar dina favoritingredienser 
snabbt och enkelt. Extraflaskor med lock och hållkrork

•  Effekt: 300W
•  2 hastigheter samt puls
•  2 bägare 800ml
•  2 lock med drickpip och hållkrok
•  Behållare och lock kan diskas i diskmaskin
•  Mått LxBxH: 13x11x33,8 cm      
•  Vikt: 1,2 kg

Smoothie-to-go Power
Art.nr.  CHSM115   
EAN 7391091860004  Antal/förp. 6st

Art.nr.  CHSM115EB  Extraflaska
EAN 7391091860028  Antal/förp. 24st
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Brödrostar

Brödrost 2 skivor
Art.nr.   CHBR125       
EAN 7391091860066  Antal/förp.  6st

Champions brödrost ger gyllene rostat bröd för dina lugna morgonstunder. 
Med 6 ställbara värmenivåer väljer du enkelt den nivå av rostning du 
önskar. Med en stilren designen i rostfritt stål blir brödrosten en fin detalj i 
köket.  Brödrosten rymmer 2 brödskivor per rostning och har funktioner för 
upptining samt återuppvärmning.

•  Effekt: 780-925W
•  Automatisk centrering av brödskivor
•  Funktioner: Stopp, återuppvärmning, upptining samt rostning
•  Smulbricka
•  Värmebeständig plast
•  Gummifötter
•  Sladdförvaring
•  Automatisk avstängning
•  Mått LxHxB: 27,5x15,5x18,5cm
•  Vikt: 1,55 kg

Champions brödrost rostar gyllene brödskivor för sköna morgonstunder 
och goda mellanmål. Med den justerbara värmenivån ställer du enkelt in 
önskat rostningsläge. Brödrosten rymmer 2 brödskivor per rostning och 
har funktioner för upptining samt återuppvärmning.

•  Effekt: 850W
•  2-skivor
•  Funktioner: Stopp, återuppvärmning, upptining samt rostning
•  Smulbricka
•  Värmebeständig plast
•  Sladdförvaring
•  Automatisk avstängning
•  Mått LxBxH: 26,5x16,7x14,5cm
•  Vikt: 0,9 kg

Champions brödrost ger gyllene rostat bröd för familjens lugna 
morgonstunder. Med 6 ställbara värmenivåer väljer du enkelt den nivå av 
rostning du önskar. Med en stilren designen i rostfritt stål blir brödrosten 
en fin detalj i köket.  Brödrosten rymmer 4 brödskivor per rostning och har 
funktioner för upptining samt återuppvärmning.

•  Effekt: 850-1000W
•  Automatisk centrering av brödskivor
•  Funktioner: Stopp, återuppvärmning, upptining samt rostning
•  Smulbricka
•  Värmebeständig plast
•  Gummifötter
•  Sladdförvaring
•  Automatisk avstängning
•  Mått LxHxB: 26,1x18,8x30,5cm
•  Vikt: 2,4 kg 

Brödrost 2 skivor Rostfri
Art.nr.  CHBR220   
EAN 7391091858162  Antal/förp.  6st

Brödrost 4 skivor Rostfri
Art.nr.  CHBR420   
EAN  7391091858179  Antal/förp.  4st
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Belgiskt Våffeljärn Dubbelt
Art.nr.  CHVJ300       
EAN 7391091858131  Antal/förp. 4st

Enkel att använda, fyll smet till markeringen och grädda ett par minuter 
– sedan är våffelskålarna redo att avnjutas. En yta med non-stick 
beläggning gör apparaten enkel att rengöra, vilket gör att du kommer 
använda den ofta och gärna.

•  Effekt: 1000W
•  Storlek: Diameter 2x11,6 cm
•  Non-stick beläggning
•  Indikatorlampa
•  Cool touch
•  Mått LxBxH: 25,5x18,8x11,3 cm
•  Vikt: 1,65 kg

Grädda två höga och frasiga våfflor enkelt och snabb. Den non stick-
behandlade ytan gör att våfflorna smidigt släpper från järnet. Toppa våff-
lorna med dina favorittillbehör, klassisk vispad grädde och jordgubbssylt 
eller kanske ägg och bacon?

•  Effekt: 1000W
•  Storlek plattor: 2 st. 15x8,5cm
•  Indikatorlampa
•  Non-stick yta
•  Cool touch
•  Gummifötter för stabil användning
•  Värmeisolerat handtag
•  Material: Värmebeständig plast
•  Mått: LxBxH 28x20x9.5 cm
•  Vikt: 1,6 kg

Dubbelt våffeljärn för hjärtformade, frasiga och nygräddade våfflor. Den 
non-stick-belagda ytan gör att våfflorna enkelt lossnar när tillagningen är klar. 
Den höga effekten på 1600W bidrar till att ge en snabbare och effektivare 
gräddning, vilket i sin tur resulterar i godare våfflor.

•  Effekt: 1600W
•  Dubbelt våffeljärn
•  Hjärtformat mönster
•  Justerbar termostat
•  Storlek plattor: Ø180mm
•  Non-stick yta
•  Cool touch
•  Värmeisolerat handtag
•  Gummifötter för stabilitet
•  Material: Värmebeständig plast

Våffeljärn för hjärtformade, frasiga och nygräddade våfflor. Den 
non-stick-belagda ytan gör att våfflorna enkelt lossnar när tillagningen är 
klar. En effekt på 1200W bidrar till att ge en snabbare och effektivare 
gräddning, vilket i sin tur resulterar i godare våfflor.

•  Effekt: 1200W
•  Singel-våffeljärn
•  Hjärtformat mönster
•  Justerbar termostat
•  Storlek plattor: Ø190mm
•  Non-stick yta
•  Cool touch
•  Värmeisolerat handtag med låsfunktion
•  Material: Värmebeständig plast

Våffelskålsjärn Dubbel 
Art.nr.  CHVS220   
EAN 7391091857035  Antal/förp. 6st

Våffeljärn Enkelt 
Art.nr.  CHVJ220   
EAN  7391091857271  Antal/förp. 6st

Våffeljärn Dubbelt
Art.nr.  CHVJ420       
EAN 7391091857288  Antal/förp.  4st

Våffeljärn
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Som på restaurang.
Fast hemma.
Bjud släkten på en mör Boeuf Bourguignon där middagen blir festens stora 
samtalsämne. Imponera med den perfekta biffen och frasiga hemmagjorda 
pommes på herrmiddagen. Med produkter som sous vide, aero fryer och 
slowcooker från Champion blir du lätt hemmets mästerkock.



13

Med Champion Aero Fryer XXL kan du fritera mat utan att behöva 
bekymra dig för den heta oljan som används i en vanlig fritös. Med 
rymlig korg på 5,6 liter och med smidigt reglage är det lätt att få 
ett krispigt resultat. Det justerbara reglaget med LED display och 
touchpanel samt den automatiska avstängningen när timern har 
nått full nedräkning underlättar matlagningen.

•  Effekt 1800W
•  Volym 5,6 liter
•  Timer med klar-signal och automatisk avstängning 
•  Skydd mot överhettning (Cool Touch)
•  Kontrollpanel med LED display samt touchpanel
•  Höghastighets varmluftsfläkt med cirkulationsteknologi
•  Justerbar mellan 80ºC-200ºC 
•  Handtag upptill för smidig hantering och förflyttning
•  Mått LxBxH: 32x39x37cm
•  Vikt: 5,4kg

Aero Fryer 5,6L XXL
Art.nr.  CHAF410   
EAN  7391091855703  Antal/förp. 1st

Fritös 
för många
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Aero Fryer 2L Mini
Artnr.  CHAF110   
EAN  7391091859985  Antal/förp.  2st

Varmluftsfritösen för det lilla hushållet som vill tillaga hälsosam mat 
med krispig yta. Oavsett om du tillagar klassiska pommes frites, starka 
kycklingvingar eller broccoli ger den heta luften maten en härligt krispig 
yta. Temperaturen kan justeras mellan 80–200 C° och timern stänger 
automatiskt av Air Fryern när utsatt tid är nådd.

•  1000W
•  Kapacitet: 2L
•  Temperaturinställning: 80–200 C°
•  Timer: 30min
•  LED-display
•  Avtagbar korg med non-stick yta
•  Cool touch
•  Mått: LxBxH 26x21x27
•  Vikt: 2,55kg

Aero Fryer & Fritöser

I denna smidiga fritös på 1,75 liter kan du på ett enkelt sätt fritera mat 
hemma. Fritösen är tillverkad helt i rostfritt stål och har ett avtagbart lock. 
Med sin tydliga termostat ställer du enkelt in önskad värme från 150-
190°C. De 2 indikatorlamporna visar när fritösen är redo att användas så 
att du alltid friterar vid en optimal temperatur.

•  Effekt: 800 Watt
•  Med Cool Zone som förlänger livslängden på oljan
•  Löstagbart värmeelement och behållare
•  Oljebehållaren och locket kan diskas i diskmaskin
•  Fällbart handtag
•  Svalt hölje i rostfritt stål
•  Volym: 1,75 liter

Fritös 1,75L
Art.nr.  CHFR017   
EAN 7391091855963  Antal/förp.  2st

Oavsett om du tillagar klassiska pommes frites, starka kycklingvingar 
eller broccoli i Champions varmluftsfritös får du en hälsosam tillagning 
med krispig yta. Temperaturen kan justeras mellan 80–200 C° och timern 
stänger automatiskt av Air Fryern när utsatt tid är nådd.

•  Effekt: 1500W
•  Luftcirkulering: 360 C°
•  Överhettningsskydd
•  Kapacitet: 3,5 L
•  Temperaturinställning: 80–200 C°
•  Timer: 60 min
•  Non-slip fötter
•  LED-display
•  Avtagbar korg med non-stick yta
•  Cool touch
•  Mått LxBxH: 32x39x37cm
•  Vikt: 5,4kg

Aero Fryer 3,5L Medium
Art.nr.   CHAF220       
EAN 7391091860059  Antal/förp. 1st

Fritös 3,0L
Art.nr.  CHFR030       
EAN 7391091854393  Antal/förp.  2st

Rymlig fritös med en volym på 3L. Du kan enkelt fritera pommes, kyckling-
vingar eller lökringar till hela familjen. Tillverkad i rostfritt stål och med den 
justerbara termostaten ställs önskad värme in, från 130-190°C.

•  Effekt: 2000W
•  Volym: 3L
•  Emaljerad innerbehållare
•  Löstagbart värmeelement och behållare
•  Oljebehållaren och locket kan diskas i diskmaskin
•  Mått LxBxH: 40,0x23,6x22,0 cm
•  Vikt: 2,7 kg
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Mikrovågsugn 20 L
Art.nr.  CHMW011     Variant Vit 
EAN 7391091856151  Antal/förp. 1st 

Art.nr.  CHMW012    Variant  Svart 
EAN      7391091852429  Antal/förp.  1st

Mikrovågsugn för det lilla hushållet, för sommarstugan eller husbilen. De 5 
effektlägena, manuella vreden och det stora handtaget gör mikrovågsug-
nen enkel att hantera. 

•  Effekt: 700W
•  Effektlägen: 5 st
•  Upptiningsfunktion
•  Timer: 35 minuter med signal
•  Automatiskt roterande tallrik
•  Mått LxBxH: 43,7x35,5x25,4 cm
•  Vikt: 10,1 kg

Mikrovågsugn Retro 20 L
Art.nr.  CHMW020  
EAN 7391091850517  Antal/förp. 1st

Mikrovågsugn med stilren retro-design för att bli ett fint blickfång i ditt 
kök. Med 12 förinställda program och 5 olika effektlägen blir det enkelt 
att både värma och tillaga mat. Funktioner som upptiningsläge, roterande 
tallrik och timer underlättar i vardagen.

•  Effekt: 700W
•  Effektlägen: 5 st
•  Upptiningsfunktion
•  Förinställda program: 12 st
•  Barnsäker låsfunktion
•  LED-display
•  Timer: 60 minuter med signal
•  Automatiskt roterande tallrik
•  Mått LxHxB: 45x25,5x35,2 cm
•  Vikt: 9,76 kg

Mikrovågsugn 23 L
Art.nr.  CHMW135  
EAN  7391091857189  Antal/förp.  1st

En stilren digital mikrovågsugn med grillfunktion och panel i rostfritt stål. 
Utrustad med upptiningsläge, roterande tallrik, förinställda menyer, grill-
funktion och snabbstart. Med en rymlig kapacitet på 23L får den plats att 
värma och tillaga det mesta utan att ta upp för stor plats på köksbänken. 

•  Effekt: 900W
•  11 effektlägen
•  9 auto menyer
•  Upptiningsfunktion
•  Grillfunktion
•  LED-display
•  95 minuters timer
•  Automatiskt roterande glastallrik (270mm)
•  Barnsäker låsfunktion
•  Mått LxBxH: 48,3x41x28,1 cm
•  Vikt: 13,8 kg

Mikrovågsugnar

Grill-
funktion

Mikrovågsugn 20 L
Art.nr.  CHMW035      
EAN 7391091857172  Antal/förp.  1st

Mikrovågsugn som passar det mindre hushållet, den rostfria designen ger 
en stilren känsla och passar in i de flesta kök, eller i sommarstugan/hus-
bilen. Använd något av de 6 förinställda programmen eller ställ in önskad 
tillagning genom de 6 effektlägena. Funktioner som upptiningsläge, 
roterande tallrik och timer underlättar i vardagen.

•  Effekt: 700W
•  Kapacitet: 20L
•  Effektlägen: 6 st
•  Auto menyer: 6 st
•  Upptiningsfunktion
•  Timer: 60 minuter
•  Barnsäker låsfunktion
•  LED-display
•  Automatiskt roterande tallrik
•  Glastallrik: Diameter 24,5 cm
•  Mått LxBxH: 45,2x33x26,2 cm
•  Vikt: 10,7 kg
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Bli din egen mästerkock.
Vakuumpåsar 50-pack 20x30cm
Art.nr.  CHVF210-50P          
EAN 7391091852313        Antal/förp. 20st

Vakuumbehållare 3-pack
Art.nr.  CHVF410-CAN         
EAN 7391091855826        Antal/förp.15st

Vakuumpåsar 50-pack 28x30cm
Art.nr.  CHVF410-50P         
EAN 7391091855529        Antal/förp. 15st

Rullplast 20x300cm 4 rullar
Art.nr.  CHVF210-RULL         
EAN 7391091852320        Antal/förp. 20st

Rullplast 28x300cm 2 rullar
Art.nr.  CHVF410-RULL         
EAN 7391091855536        Antal/förp. 15st
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Vakuumförpackare i slimmad design som 
passar perfekt till dig med begränsat utrymme 
i köket. Passar för att förpacka livsmedel och 
förlänga hållbarheten upp till 5 gånger eller för 
att tillaga Sous Vide.

•  Effekt: 90W
•  Indikatorlampa
•  Förseglingstemperatur: 100-120C°
•  Ljudnivå: Maximalt 70dB
•  VAC/SEAL-, SEAL- och SOFT-mode
•  Inkluderat: 5 vakuumpåsar (20x25cm)
•  Avtagbar kabel
•  Vakuumeffekt: 375mmHg / 50kpa
•  Påsar: Maxbredd: 30cm
•  Mått: LxBxH 365x80x55 mm
•  Vikt: 0,73kg (inkl. kabel)

Vakuumförpackare Slim
Art.nr.  CHVF110                     
EAN 7391091858155        Antal/förp.  12st

Sous Vide & Vacuumförpackare
Sous Vide IPX7
Art.nr.  CHSV310      
EAN 7391091851347 Antal/förp.  4st

Temperaturen på din Sous vide håller sig 
inom en noggrannhet på +/- 0,1°C tack vare 
att den cirkulerar vattnet.  I Champion Sous 
Videappen kan du ställa in temperatur och 
välja mellan en mängd förinställda guider på 
både kött, fisk och grönsaker. Effekten på 
1200W gör den lämplig även för de större 
kärlen upp till 20L. Smart klammer på baksi-
dan gör att du kan fästa Sous Vide-maskinen 
på valfritt kärl.

•  Effekt: 1200W
•  Cirkulerar: 10L vatten/min
•  Temperatur: 0–90°C
•  Lätt att rengöra med löstagbart hölje
•  Touch-display: inställning av temperatur/tid
•  Timer upp till 99 tim
•  IPX7
•  220-240V/50Hz
•  APP: Champion Sous Vide (Språk: Engelska)
•  Kräver 2.4GHz WiFi-nätverk
•  Mått DxH: 31x5,8 cm
•  Vikt: 1,0 kg

Champions Sous Vide tillagar med en nog-
grannhet på +/- 0,1C° vilket ger ett mört och 
jämnt tillagat kött och du riskerar inte att grön-
saker blir överkokta. Samtidigt behålls både 
saftighet, smak och färg i maten. Stek eller 
grilla det redan perfekt tempererade köttet 
snabbt på mycket hög värme för en fin stekyta 
innan servering.

•  Effekt: 800W
•  Kapacitet: max 15L
•  Cirkulerar: ca. 10,0L vatten/min
•  Maximal temperatur: 92°C
•  IPX7
•  Reglage för inställning av temperatur/tid
•  Display för temperatur/tillagningstid
•  Klämma för fästning på kärl/kastrull
•  Kabellängd: 1,2m
•  Mått LxBxH: 10,5x7x38 cm
•  Vikt: 1,125kg

Sous Vide IPX7 WIFI
Art.nr.  CHSV510  
EAN 7391091856816 Antal/förp.  6st

Vakuumförpackare
Art.nr.  CHVF210                      
EAN 7391091852306      Antal/förp.  4st

Vakuumförpackare Rostfri
Art.nr.  CHVF410    
EAN 7391091855543 Antal/förp.  2st

Champions vakuumförpackare förlänger matens 
hållbarhet upp till fem gånger, skyddar mot 
frysskador och marinerar kött snabbt och effektivt. 
Den är också ett perfekt val om du ska vakuum-
förpacka för Sous Vide-tillagning. Vakuum-
förpackaren levereras med fem vakuumpåsar, 
en rullpåse samt en slang för koppling till
 t.ex. vakuumbehållare. 

•  Effekt: 110W
•  VAC/Tätningstid: 10 ~ 20 sekunder 
•  Vakuumeffekt: -0,8 bar
•  5 st. vakuumpåsar, 1 st. rullpåse, 1 st. slang ingår
•  Påsar: Maxbredd 28cm
•  Mått LxBxH: 360x150x78mm
•  Nettovikt: 1,4kg

Helautomatisk vakuumförpackare med hög 
kapacitet på 20L/minut. Passar både för hem-
mabruk och kommersiell användning. Dubbla 
svetstrådar ger en mycket tät försegling, dubbla 
pumparna tål för hög belastning och daglig 
användning. Den justerbara värmeförseglings-
tiden och vakuum-intensiteten gör att du kan 
vakuumera både torra och fuktiga råvaror.

•  Effekt: 130W
•  0,9 bar
•  ”Pulse”-funktion 
•  Maxbredd påsar: 30cm bredds
•  Värmeförseglingslägen: 3 st 
•  Justerbar vakuumintensitet
•  Medföljer: 1 st 28x300cm vakuumrulle, 
    1 st. vakuumslang
•  Mått LxBxH: 40,2x20,2x11cm
•  Vikt: 2,75kg

Liten 
och nätt 
design
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Slowcookers & Riskokare

Slowcooker 6,5l
Art.nr.  CHSC210      Variant Rostfri 
EAN 7391091851378  Antal/förp. 2st

Art.nr.  CHSC220   Variant Mattsvart
EAN 7391091860011  Antal/förp.  2st

Champions Slowcooker är till för dig som älskar goda grytor, pulled pork, 
chili con carne och andra smakrika långkok men inte vill lägga flera timmar 
vid spisen. Den generösa storleken på 6,5L möjliggör tillagning för det 
stora sällskapet och den uttagbara keramiska grytan är fin att servera ur.

•  Uttagbar keramisk innergryta
•  3 st. värmeinställningar: Low: 90-95 C°, High: 95-100 C°, Keep Warm: 70 C°
•  Programmerbar starttid
•  LCD-display
•  Lock i tempererat glas
•  Handtag i cool touch
•  Material: Rostfritt stål
•  Mått LxBxH: 42x30x27cm
•  Vikt: 5,8kg

Champions Riskokare ger ett perfekt tillagat ris på ett enkelt sätt. Du 
sparar energi samtidigt som du får ett mjukt, fluffigt ris tillagat av sig självt. 
Den rymliga storleken på 1,5 L tillagar ca. 2-10 portioner åt gången och 
non-stickbeläggningen gör att du slipper att riset bränns eller fastnar. 
Laga riset i förväg och värmehållningsfunktionen håller det varmt fram till 
servering.

•  Effekt: 500W
•  Materia: Hölje i rostfritt stål
•  Lock: Glas
•  Innerkastrull: Non-Stick
•  Inkluderat:  Mätkopp och plastspatel
•  Varmhållningsfunktion
•  Automatisk avstängning
•  Mått LxBxH: 29x26x23cm
•  Vikt: 2,0kg

För 
storkoket

Riskokare 1,5l
Art.nr.   CHRK210       
EAN 7391091851606  Antal/förp. 4st

Champions Slowcooker är till för dig som älskar goda grytor, pulled pork, 
chili con carne och andra smakrika långkok men inte vill lägga flera timmar 
vid spisen. Den rymliga storleken på 4,5L möjliggör tillagning för hela 
familjen och den uttagbara keramiska grytan är fin att servera ur.

•  Effekt: 280W
•  Uttagbar keramisk innergryta
•  3 st. värmeinställningar: Low: 90-95 C°, High: 95-100 C°, Keep Warm: 70 C°
•  Programmerbar starttid
•  LCD-display
•  Lock i tempererat glas
•  Handtag i cool touch
•  Material: Rostfritt stål
•  Mått LxBxH: 38,3x27,5x25,8cm
•  Vikt: 5,8kg

Slowcooker 4,5l
Art.nr.  CHSC110   
EAN  7391091854195  Antal/förp.  2st
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Smörgåsgrill Multi
Art.nr.  CHSG110   
EAN 7391091857264  Antal/förp.  6st

Bords- & Smörgåsgrillar

Paninigrill Pro 180 grader
Art.nr.  CHPG300       
EAN 7391091857028  Antal/förp.  2st

Champions Smörgåsgrill Multi grillar två frasiga toasts eller en större 
smörgås som ciabatta och panini snabbt och enkelt. Den stora räfflade 
ytan med non-stick behandlade plattor gör att maten inte bränns fast och 
gör grillen lätt att rengöra. Indikationslampan låter dig veta när grillen är 
redo och det låsbara handtaget håller smörgåsarna på plats under hela 
tillagningen för bästa resultat.

•  Effekt: 750W
•  Räfflade grillytor med non stick-yta
•  Indikatorlampa
•  Storlek grillplattor: 22,4 x 12,2 cm
•  Cool touch
•  Gummifötter för stabilitet
•  Handtag med lås
•  Mått LxBxH: 23,0x22,5x9,4 cm
•  Vikt: 1,20 kg

Du grillar enkelt läckra paninis, stora smörgåsar och annan välsmakande 
mat som hamburgare eller kyckling. Resultatet blir jämnt och krispigt tack 
vare de flexibla gångjärnen som anpassas efter höjden på maten, den 
justerbara termostaten och den jämna värmefördelningen. Grillytan 
fördubblas enkelt i det öppna läget vilket ger två grillplattor i bredd, perfekt 
när du vill grilla till många. Non-stickbeläggning på grillplattorna underlät-
tar vid rengöring. Torka av plattorna, töm behållaren på fett och smulor och 
är du redo för nästa grillning.

• Effekt: 2000W
•  Storlek grillplattor: 29,0 x 23,0 cm
•  Räfflade grillplattor m. non-stickbeläggning
•  Temperatur: ca 160°C – 205°C
•  Indikatorlampor
•  Cool Touch
•  Öppningsbar till 180°C
•  Justerbar termostat
•  Integrerat fettdropp-system
•  Bas med kabelförvaring
•  Mått LxBxH: 36,0x32,2x13,2 cm
•  Vikt: 3,5 kg

Med Champions bordsgrill XXL kan du grilla kött, fisk eller grönsaker till 
det stora sällskapet, året om. Ställ grillen på bordet och var och en kan 
tillaga sina ingredienser på nolltid. Den generösa grillplattan på 47x32cm 
har en slät yta samt en räfflad yta som möjliggör både grillning och 
stekning. Den utdragbara droppbrickan och avtagbara grillplattan med 
non-stick yta gör rengöringen enkel.

•  Effekt: 200W
•  Platta: Aluminium non-stick
•  Avtagbar sladd och platta
•  Justerbar termostat
•  Handtag: Cool touch
•  Grillplatta:47x32cm
•  Mått BxHxD: 60x8x33cm
•  Vikt: 3,1kg

Elektrisk bordsgrill XXL
Art.nr.  CHEG210       
EAN 7391091860080  Antal/förp. 3st
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Köksmaskiner

Champions köksmaskin ger dig en hjälpande hand för flertalet av kökets 
bestyr. Vare sig du vill göra pannkaks-smet, vispa grädde eller knåda 
deg står maskinen till din tjänst. Köksmaskinen har en slimmad design, 
stabil konstruktion och en motoreffekt på 700W. Med tio hastigheter och 
pulsfunktion kan du justera maskinen helt efter dina behov.  En stor bunke 
på fem liter, visp, degkrok, spatel och stänkskydd ingår. De tre tillbehören 
är anpassade för olika ändamål. Vispen används exempelvis för att vispa 
ägg, grädde och smet. Degkroken är för degar till bull- och brödbak och 
spateln används till potatismos, lättare degar eller fyllningar.

•  Effekt: 700W
•  Planetarisk blandning
•  10 hastigheter samt pulsfunktion
•  5 L bunke i rostfritt stål
•  Tillbehör: stänkskydd, visp, degkrok och spatel
•  Gummifötter
•  Säkerhetslås
•  Mått LxBxH: 35x17x28 cm
•  Vikt: 4,5kg

Köksmaskin 700W 
Art.nr.  CHKA200S     Variant  Svart 
EAN 7391091855925  Antal/förp.  1st

Art.nr.  CHKA200R     Variant  Rosa 
EAN 7391091855932  Antal/förp.   1st
Art.nr.   CHKA200V    Variant  Vit 
EAN 7391091855949  Antal/förp.  1st 
 

Bästa 
hjälpen i 

köket
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Elvisp 350W
Art.nr.  CHEV110   
EAN 7391091851491  Antal/förp.    6st

Stilren och kraftfull elvisp som lätt vispar fluffig grädde till fikat eller knådar 
ihop din kakdeg. De fem hastigheterna samt turbo-funktionen gör att 
du alltid har rätt kraft för uppgiften. Elvispen har en gedigen och robust 
känsla, är lätt att använda och detaljerna i rostfritt stål förhöjer designen. 
Dubbla ballongvispar och degkrokar i rostfritt stål ingår.

•  Effekt: 350W
•  5 hastigheter + turbofunktion
•  Degkrok och visp i rostfritt stål
•  Detaljer i rostfritt stål
•  Mått L×B×H: 20,2x9,0x15,3 cm
•  Vikt: 1,15kg

Champion Stavmixer 600W Kit är för dig som tycker om att laga mat 
och spendera tid i köket. Med denna stilrena stavmixer kan du göra det 
mesta – mixa, hacka, mosa eller vispa. Med ergonomisk design, kraftfull 
och tyst motor på 600W samt steglöst hastighetsreglage är detta en 
stavmixer som får jobbet gjort. I kittet ingår stavmixer, behållare, visp samt 
hacktillsats.

•  Effekt: 600W
•  Hastigheter: 2 st. samt steglöst reglage
•  Mixerdel, knivar, visp: Rostfritt stål
•  Bägare: Graderad, 600ml
•  Hacktillsats: Löstagbara knivar, 860ml
•  Enkel att rengöra (allt utom motordel kan diskas i diskmaskin)
•  Mått Stavmixer BxH: 6,5x37,0 cm
•  Vikt Stavmixer: 0,6 kg

Vispar & Stavmixers

Stavmixer 300W
Art.nr.  CHSTM100      
EAN 7391091850968  Antal/förp.  16st

Champions Stavmixer är för dig som uppskattar en hjälpande hand i kö-
ket, oavsett om du behöver mixa, hacka eller mosa. Med slitstarka knivar i 
rostfritt stål, en kraftig motor på 300W samt 2 olika hastighetsval blir den 
till en pålitlig assistent i köket. Champions Stavmixer har en ergonomisk 
design som gör att du kan använda den ofta. Mixa milkshakes, nyttiga 
smoothies och smakrika såser – bara fantasin sätter gränser.

•  Effekt: 300W
•  Hastigheter: 2 st.
•  Mixerdel och Knivar: Rostfritt stål
•  Enkel att rengöra
•  Mått BxH: 6,4x37,5 cm
•  Vikt: 0,77 kg

Stavmixer 600W Kit
Art.nr.   CHSTM200       
EAN 7391091850975  Antal/förp.  8st
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Köksvågar

Köksvåg Glas 5kg
Art.nr.  CHKV110       
EAN 7391091856595  Antal/förp.  4st

Champion Köksvåg är en slimmad våg i rostfri finish med tydlig 
display där du enkelt ser resultatet av vägningen. Den praktiska 
nollställningsfunktionen gör att du kan väga ingredienser utan att skålen 
tas med eller om du vill addera fler ingredienser i samma skål. Champions 
köksvåg har en hög precision och en max-kapacitet på 5kg.

•  Max. kapacitet: 5kg
•  Enheter: g, oz, ml, fl.oz
•  Känslighet: 1g
•  Batteri: 1xCR2032
•  Plattform: Rostfritt stål
•  Automatisk avstängning
•  LCD storlek: 55x20mm
•  Mått LxBxH: 21,0x15,0x1,2cm
•  Vikt: 0,24kg

Champion köksvåg i svart glas är en stilren våg med tydlig display där du 
enkelt ser resultatet av vägningen. Den praktiska nollställningsfunktionen 
gör att du kan väga ingredienser utan att skålen tas med eller om du vill 
addera fler ingredienser i samma skål. Champions köksvåg har en hög 
precision och en max-kapacitet på 5kg. Glasytan gör köksvågen enkel att 
rengöra och torkar av.

•  Max. kapacitet: 5kg
•  Enheter: g, oz, ml, fl.oz
•  Känslighet: 1g
•  Batteri: 1xCR2032
•  Plattform: 4mm tempererat glas
•  Automatisk avstängning
•  LCD storlek: 66x29mm
• Mått LxBxH: 23x17x1,7cm
•  Vikt: 0,52kg

Med Champion köksvåg med måttbägare mäter du både vikt och volym 
direkt i den praktiska avtagbara kannan med hällpip. Vågen har en hög 
precision och tydlig och lättläst display. Kannan går utmärkt att diska i 
diskmaskin. Champions köksvåg har en maxkapacitet på 3kg/1200ml och 
den praktiska nollställningsfunktionen gör att du kan väga flera ingredien-
ser i samma skål.

•  Max. kapacitet: 3kg/1200ml
•  Enheter: g, ml, lb:oz, fl.oz
•  Känslighet: 1g
•  Batteri: 1xCR2032
•  Graderad kanna i plast med hällpip
•  Automatisk avstängning
•  LCD storlek: 30x28mm
•  Mått: LxBxH 21,2x13,5x14cm
•  Vikt: 0,33kg

Köksvåg Rostfri 5kg
Art.nr.  CHKV210   
EAN 7391091856601  Antal/förp.  4st

Köksvåg Måttbägare 3kg
Art.nr.  CHKV310       
EAN 7391091856618  Antal/förp. 4st
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Övriga köksapparater

Svamp & Frukttork
Art.nr.  CHSFT100       
EAN 7391091850692  Antal/förp.   4st

Salt- och pepparkvarn
Art.nr.  CHSPK100     
EAN 7391091850708 Antal/förp. 24st

Champion frukt & svamptork är en smidig och lättanvänd produkt för att 
torka dina favoritfrukter, -svampar, -kött osv. När du torkar mat avlägsnar 
du allt vatten från råvaran. Att torka frukt, svamp och kött är ett effektivt 
sätt att bevara dem tills när du vill använda dem. Torkningsprocessen 
bibehåller alla viktiga vitaminer, näringsämnen och smaker i livsmedlet.

•  Effekt 300W
•  Enkel att använda och utrustad med överhettningsskydd
•  5 torkningsgaller medföljer
•  Lätt att rengöra
•  2 effektinställningar
•  Mått LxBxH: 27,5x27,5x23 cm
•  Vikt 1,7 kg

Med Champion elektriska salt & pepparkvarn är 
nymalda kryddor bara ett handtryck borta. Salt & 
pepparkvarnen är enkla att fylla på och är utrusta-
de med en praktisk belysning i botten som startar 
automatiskt vid malning. Den stilrena designen 
passar både för köksbänken och direkt på bordet. 
Drivs med 4 AA-batterier.

•  Rostfritt hölje
•  Batteri: 4xAA-batterier (ingår ej)
•  Belysning i botten
•  Justerbar kvarn för fin eller grov malning
•  Mått BxH: 5,2x22,7cm
•  Vikt: 0,28kg

Äggkokare 
Art.nr.   CHEB100      Variant  Rostfri 
EAN 7391091850685  Antal/förp.  12st

Art.nr.   CHEB050      Variant  Vit 
EAN 7391091851583  Antal/förp. 12st

Champions äggkokare kokar perfekta ägg till frukosten utan att du 
behöver tänka på tiden. Oavsett om du önskar dina ägg löskokta eller 
hårdkokta regleras det enkelt genom mängden vatten som tillsätts. När 
signalen ljuder är äggen redo att avnjutas.

•  Effekt 350W
•  Kapacitet: 1–7 ägg
•  Funktion: Signal när tillagning är klar
•  Medföljer: Mått, äggpickare
•  Mått LxHxB: 20,2x16,5x15,0 cm
•  Vikt: 0,5 kg

Potatisskalare med salladsslunga 1kg
Art.nr.  CHPS110      
EAN 7391091858896  Antal/förp. 4st

Med Champions elektriska potatisskalare PS110 skalar du snabbt och 
enkelt upp till 1kg potatis åt gången – på bara några minuter! Välj mellan 
att skala potatis, morötter, äpplen eller använd den medföljande insatsen 
för att slunga din sallad torr på nolltid. Champions potatisskalare är energisnål 
och arbetar tyst, och genom det transparenta locket kan du enkelt följa 
skalningsprocessen för att säkerställa ett perfekt resultat.

•  Effekt: 85w
•  Gummifötter
•  2 hastighetsinställningar
•  Transparent lock
•  Rostfria skalarblad
•  Säkerhetslock
•  Inklusive salladsslunga
•  Mått LxBxH: 27,5x28,3x23,6 cm
•  Vikt: 1,9kg
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Champion Popcornmaskin är för dig som uppskattar goda och lite 
nyttigare popcorn, helt utan olja eller smör. Häll i dina popcorn och starta 
maskinen - efter några minuter är de varma popcornen redo att avnjutas.

•  Effekt: 1200W
•  Tillagningstid: 3-5 min
•  Medföljer: Mått
•  Diskmaskin: Mått och lock 
•  Mått: LxHxB 13,0×19,0×26,5cm
•  Vikt 0,74kg

Popcornmaskin Retro
Art.nr.  CHPCM120     Variant  Röd 
EAN 7391091850661  Antal/förp. 1st

Art.nr.  CHPCM125     Variant Svart 
EAN 7391091852467  Antal/förp. 1st

Höj stämningen vid hemma biokvällen, festen eller barnkalaset. Klarar 
även det stora sällskapet tack vare den väl tilltagna kastrullen. Maskinens 
fönster och belysning gör det enkelt följa poppningen och på ett par 
minuter har du krispigt goda popcorn klara.

•  Effekt: 360W
•  Kapacitet: 1-3dl/omgång
•  Inbyggd belysning
•  Lucka på framsidan
•  Inkluderat: Måttkopp för popcorn/olja
•  Mått LxBxH: 28,3×24×44 cm
•  Vikt: 3,25 kg

Popcornmaskin small
Art.nr.  CHPCM110      
EAN 7391091850654  Antal/förp. 12st

Glassmaskin 1,5L
Art.nr.   CHGM210       
EAN 7391091858148  Antal/frp. 4st

Ismaskin 10kg/24 tim 
Art.nr.  CHIM210       
EAN 7391091851446  Antal/frp. 1st

Med Champions Glassmaskin gör du hemmagjord, välsmakande glass 
snabbt och enkelt. Maskinen är lätt att använda och du gör läcker glass på 
15–30 minuter. Läskande sorbet, krämig gräddglass eller hälsosam frozen 
yoghurt, välj ingredienser efter vad du är sugen på. 

•  Effekt: 12W
•  Avtagbar skål
•  Skål: Förfrys i ca. 8 Tim
•  Recept i manual
•  Enkel att rengöra
•  Gummifötter för stabil placering
•  Mått L×B×H: 20x20x23cm
•  Vikt: 2,5 kg

Gör enkelt och snabbt iskuber till festen eller kalaset. Vattentanken på 1,7L 
gör att du kan göra 600g is per omgång – tillräckligt även för de större 
sällskapen. Ta med den på semestern, till sommarstugan eller husvagnen 
där det ofta är begränsade frysmöjligheter.

•  Effekt: 150W 
•  Material: Rostfritt stål
•  Kapacitet: 10kg/24 tim
•  Lock med fönster
•  Rymmer 600g färdig is
•  Vattentank: 1,7L
•  Mått LxBxH: 24,5x35,5x34,5cm
•  Vikt: 10,0 kg

Gör riktigt bra 
glass. Snabb. 

Enkel att använda
Enligt Testfaktas användartest 

av Glassmaskiner juli 2020
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Donut Maker
Art.nr.  CHDM110      
EAN 7391091858285  Antal/förp.       8st

Sockervaddsmaskin
Art.nr.  CHSVM110      
EAN 7391091852504  Antal/förp.        6st

Chokladfontän
Art.nr.  CHCF100      
EAN 7391091850678  Antal/förp.     8st

Gör dina egna minimunkar hemma utan att fritera. När indikatorlampan 
visar att rätt temperatur är uppnådd gräddar Champion Donut Maker 7 
munkar i taget. Non-stickytan gör rengöringen enkel, torka av med en 
trasa eller papper och den är redo att användas igen.

•  Effekt: 700W
•  Recept i manual
•  Handtag med Cool-touch
•  Indikatorlampor för “Power” och “Ready”
•  Automatisk temperaturkontroll
•  Sladdupprullning
•  Kan förvaras upprätt
•  Kabellängd
•  Mått L×B×H: 20,7x25,7x11,2 cm
•  Vikt: 1,3kg

Champions sockervaddmaskin är för dig som älskar kalas med extra allt. 
Värm upp maskinen, tillsätt socker och du har hemmagjord fluffig sockervadd. 
Fånga upp sockervadden ur skålen med en strut eller pinne och du är 
kalasets hjälte. Champions sockervaddmaskin är liten, smidig och enkel 
att rengöra tack vare den avtagbara skålen.

•  Effekt: 500W
•  Skål och sked kan diskas i diskmaskin
•  Mått för socker ingår
•  Mått LxHxB: 27,5x27,5x18,2 cm
•  Vikt: 1,36kg

Champion chokladfontän är för dig som älskar choklad. Doppa dina 
favoritfrukter eller marshmallows i den smälta chokladen, med eller utan 
fontänfunktion. Maskinen värms upp på bara ett par minuter och rymmer 
ca 400g choklad per omgång.

•  Effekt: 90 W
•  Inställningar: Fontän och värmehållning
•  Kapacitet: ca 400g/omgång
•  Skål: rostfritt stål
•  Fontän: 3 våningar
•  Mått: LxBxH 15x15x22,5
•  Vikt: 0,75kg
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Kokplattor 

Fläkt vit
Art.nr.  CHBF115      Variant Bordsfläkt 30cm
EAN 7391091856656  Antal/förp.  4st

Art.nr. CHGF115    Variant Golvfläkt 40cm
EAN 7391091856663  Antal/förp. 4st 

Champions fläkt skapar en kylande vind under varma dagar. Placera i 
sovrummet, köket eller varför inte i husvagnen. Fläkten står stabilt och 
den oscillerande funktionen får luften att sprida sig i rummet. Välj mellan 3 
hastigheter för att anpassa till just dina behov.

•  Effekt: Bord 30W/Golv 55W
•  Justerbar lutning 
•  Inställningar: 3 hastigheter
•  Fläktdiameter: Bord 30cm/Golv 40cm
•  Oscillerande 
•  Mått LxBxH: Bord 34,0×25,0×42,0cm/Golv 40×45×125cm
•  Vikt: Bord 2,94kg/Golv 6,09kg

Champions fläkt skapar en kylande vind under varma dagar. Placera i 
sovrummet, köket eller varför inte i husvagnen. Fläkten står stabilt och 
den oscillerande funktionen får luften att sprida sig i rummet. Välj mellan 3 
hastigheter för att anpassa till just dina behov.

•  Effekt: Bord 35W/Golv 45W
•  Justerbar lutning 
•  Inställningar: 3 hastigheter
•  Fläktdiameter: Bord 30cm/Golv 40cm
•  Oscillerande
•  Mått LxBxH: Bords 34,0×23,8×34,5cm/Golv 43,0×40,1×125,5cm
•  Vikt: Bord 1,76kg/Golv 4,32kg

Golvfläkt metall
Art.nr. CHBF210   Variant Bordsfläkt 30cm
EAN 7391091856663  Antal/förp.  4st

Art.nr. CHGF210   Variant Golvfläkt 40cm
EAN 7391091856687  Antal/förp. 4st

Kokplatta Enkel 180mm
Art.nr.  CHKP110      
EAN 7391091856571  Antal/förp.  5st

Kokplatta Dubbel 180mm + 150mm
Art.nr.  CHKP210     
EAN 7391091856588  Antal/förp.  3st

CHKP110 är en enkel och stilren kokplatta för dig som behöver extra 
matlagningsutrymme i köket, husvagnen eller sommarstugan. Termosta-
ten är utrustad med 5 inställningar och plattan har en generös diameter, 
180mm. Kokplattan har en tålig yta som är enkel att rengöra och torka av.

•  Effekt: 1250-1500W
•  Diameter värmeplatta: 180mm
•  Kabellängd: 0,8m
•  5-stegs termostat
•  Gummifötter
•  Mått: 2,1kg
•  Mått LxBxH: 27x26x7,5 cm

CHKP210 är en enkel och stilren dubbel kokplatta för dig som behöver 
extra matlagningsutrymme i köket, husvagnen eller sommarstugan.
 Termostaterna är utrustade med 5 inställningar och plattorna har gene-
rösa diameter, 150 mm och 180mm. Kokplattan har en tålig yta som är 
enkel att rengöra och torka av. 

•  Effekt: 1900-2250W
•  Diameter värmeplatta: 180mm
•  Kabellängd: 0,8m
•  5-stegs termostat
•  Gummifötter
•  Mått LxBxH: 47,5x26x7,5 cm
•  Vikt:3,53kg

Fläktar
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Gör städningen roligare.
Skaftdammsugare Solid 2-in-1
Art.nr.  CHSD410     
EAN 7391091856564 Antal/förp. 2st

Skaftdammsugare med stark sugkraft och kraftfullt 
batteri. Med det smala munstycket kommer du enkelt åt i 
trånga utrymmen och borstmunstycket lämpar sig för att 
rengöra textilier som t.ex. soffor. Munstycket kan roteras 
fullt ut vilket gör att du kommer åt ställen som är lite mer 
krävande, som hörn och under soffan. Med Champion 
Solid 2-in-1 kan du dammsuga på full effekt i ca. 25 min 
eller på den lägre effekten i ca 40 min. 

• Motor: 100W
• Ljudnivå: ≤72db
• Maximal sugeffekt: >5Kpa
• Luftflöde: 0.6m³/min
• Effektlägen: 2 st
• Arbetstid: ca.25 min (full effekt) ca.40 min (låg effekt)
• Batteri: 18,5V / 2200mAh
• Dammbehållare kapacitet: 0,5L
• 2 munstycken (spaltmunstycke samt dammborste)
• Laddningsstation
• Laddningsindikator
• Vikbart handtag
• Laddningstid: ca. 4–5 timmar
• Tvättbart HEPA-filter
• Mått LxBxH: 28,0x20,5x113,0 cm
• Vikt: 2,3kg
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Dammsugare & Ångmopp

Ångmopp 10-in-1
Art.nr. CHSM210     
EAN 7391091856694 Antal/förp.  4st

Art.nr. CHSM210-3P              Microfiberdyna 3-pack 
EAN 7391091856700 Antal/förp.   24 st

Champion Ångmopp levereras med flera smarta 
tillbehör för olika användningsområden. På bara ca. 25 
sekunder är moppen uppvärmd och klar att användas 
med kontinuerligt och starkt ångflöde. Välj effektläge 
på ångan för att passa det underlag som ska rengöras. 
Vattentanken rymmer 350ml vilket innebär ca. 20min 
användning utan stopp. När indikatorlampan blinkar 
fyller du enkelt på med rent vatten för en enkel och 
hygienisk rengöring.

•  Effekt: 1500W
•  Inställningar: steglöst reglage
•  Ångkapacitet: 17,5 - 23,5g/min
•  Nivå för vattentäthet: IPX4
•  Produktvikt: 2,6 kg
•  Mått LxBxH: 30,5x21,5x112,5 cm
•  Produktvikt: 2,3 kg
Medföljande tillbehör: 2st Microfiberdyna, mattglidare, 
fönsterskrapa, ångduk, liten skrubb-borste, medium 
skrubb-borste, vinklat munstycke, skrapverktyg, 
tillbehörsadaptor, verktyg för fogrengöring, användarmanual

Dammsugare 800W Påslös Eco
Art.nr. CHDS210     
EAN 7391091850890  Antal/förp. 1st

Art.nr.  CHDS210-HEPA     Filter in/outlet
EAN 7391091856021  

Påslös dammsugare utrustad med cyclonisk teknik, vilket innebär att 
dammsugaren behåller en jämn sugkraft oavsett hur full behållaren är 
under hela användningen. En ljudnivå på 80dB samt HEPA filter som 
säkerställer att luften som lämnar dammsugaren filtrerats från alla 
orenheter. Riktigt energisnål dammsugare, men klarar ändå av att 
prestera på topp för att göra ditt hem riktigt rent. 

•  Effekt:800W
•  Energieffektivitetsklass: A
•  Partikelfiltrering: B
•  Dammupptagning på matta: C
•  Dammupptagning på hårda golv: A
•  Ljudnivå: 80 dB
•  HEPA-filter (in- och outlet)
•  Volym: 2,5l
•  Sladdlängd 5m
•  Steglöst reglerbar sugeffekt
•  Automatisk sladdupprullning
•  Mått LxBxH: 41,8x27x30 cm
•  Vikt: 6,7kg

Dammsugare Small 700W Klass A
Art.nr. CHDS050      
EAN 7391091855840  Antal/förp. 1st

Art.nr.  CHDS050-HEPA     Filter 
EAN 7391091855857  

A-klassad liten dammsugare med mycket låg energiförbrukning. Det 
justerbara metallröret på 1,2m ger en enkel användning och sladd-
längden på 4,2m möjliggör en effektiv städning överallt. HEPA-filtret 
säkerställer att luften som lämnar dammsugaren filtrerats från alla 
orenheter vilket gör denna dammsugare till ett utmärkt val även för 
astmatiker och allergier.

•  Effekt: 700W
•  230V,50-60Hz
•  Volym: 2L
•  Energieffektivitetsklass: A
•  Partikelfiltrering: A
•  Dammupptagning på matta: D
•  Dammupptagning på hårda golv: A
•  Årlig energiförbrukning: 26,8 kWh
•  Sladdlängd: 4,2m
•  Ljudnivå: 80dB
•  Indikering för full dammbehållare
•  Mått LxBxH: 33x25x21,6 cm
•  Vikt: 3,84kg

Påslös
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Dammsugare 750w Eco-Motor
Art.nr. CHDS310      Antal/förp.  4st 
EAN 7391091850913  

Art.nr. CHDS310DP        Dammpåse 5 st microfib
EAN 7391091850920  

Art.nr. CHDS310-HEPA     HEPA-filter 
EAN 7391091855918  

Tystgående A-klassad dammsugare med den bästa energimärkningen på 
marknaden - A , ljudnivå på 75dB samt ett HEPA filter som säkerställer att 
luften som lämnar dammsugaren filtrerats från alla orenheter. HEPA-fil-
tret gör denna dammsugare till ett utmärkt val även för astmatiker och 
allergier. Dammsugaren har även ett steglöst reglage för sugeffekten på 
ovansidan samt stora fotreglage för ström på/av och sladdupprullning 
vilka underlättar vid användning. 

•  Effekt: 750W
•  Energieffektivitetsklass: A
•  Partikelfiltrering: B
•  Dammupptagning på matta: E
•  Dammupptagning på hårda golv: A
•  Ljudnivå: 75 dB
•  Årlig energiförbrukning: 27,7 kWh
•  Teleskoprör
•  Ställbart munstycke för golv, textilborste samt munstycke för lister och hörn.
•  Arbetsradie: 7.5m
•  Sladdlängd 5.5m
•  Steglöst reglerbar sugeffekt
•  Parkerings- och förvaringslägen
•  Automatisk sladdupprullning
•  Indikering för påsbyte
•  Mått LxBxH: 30,5x43x24,5 cm
•  Vikt: 6,37kg

Dammpåsar

Namn Artnr. EAN Antal Passar till:
Dammpåsar AEG 1004CH 7391091010041 5st bl.a. till AEG

Dammpåsar AEG 1006CH 7391091010065 5st bl.a. till AEG, Volta

Dammpåsar AEG 1008CH 7391091010089 5st bl.a. till AEG, Volta

Dammpåsar Bosch Ergomax 1056CH 7391091010560 5st Bosch, Siemens

Dammpåsar Bosch 1057CH 7391091010577 5st Bosch, Siemens

Dammpåsar Bosch 1059CH 7391091010591 5st Bosch, Siemens

Dammpåsar Nilfisk 1062CH 7391091010621 5st bl.a. till Nilfisk, OBH Nordica, AFK

Dammpåsar Volta F1 1089CH 7391091010898 5st bl.a. till Volta

Dammpåsar Electrolux 1100CH 7391091011000 5st Electrolux, Volta, Philips

Dammpåsar Volta Gemini 1102CH 7391091011024 5st bl.a. till Volta

Dammpåsar OBH Nordica 1287CH 7391091012878 5st OBH Nordica, Volta, AFK, Melissa

Dammpåsar Samsung 1305CH 7391091013059 5st bl.a. till Samsung

Dammpåsar Miele 1365CH 7391091013653 5st bl.a. till Miele

Dammpåsar Miele 1366CH 7391091013660 5st bl.a. till Miele

Dammpåsar Nilfisk 1431CH 7391091014315 5st bl.a. till Nilfisk

Dammpåsar Nilfisk 1432CH 7391091014322 5st bl.a. till Nilfisk

Dammpåsar Nilfisk 1435CH 7391091014353 5st bl.a. till Nilfisk

Dammpåsar AFK 1631CH 7391091016319 5st bl.a. till AFK, Volta

Dammpåsar Panasonic 1451CH 7391091014513 5st bl.a. till Panasonic, Samsung

Svensktillverkade dammsugarpåsar i syntetfiber. Fiberpåsar filtrerar bättre än vanliga 
papperspåsar och behåller samma sugstyrka tills det att påsen är full.
För hel kartong beställ: 10
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Klädvård 

Steamer Portable PRO
Art.nr.  CHHS510      
EAN 7391091858209  Antal/förp. 8st

Det starka ångtrycket i kombination med en rymlig vattentank gör att den kan mäta 
sig med vilket strykjärn som helst. Tar effektivt bort oönskad doft på både kläder och 
övriga textilier och tar bort bakterier upp till 99,9%. Den medföljande borsten passar 
utmärkt när du vill ånga tjockare plagg så som t.ex. kappor för en bättre ångpenetration 
och en jämnare yta.

•  Effekt: 1500W
•  Ångflöde: 20-30g/minut
•  Vattentank kapacitet: 280ml
•  Yta ångplatta: 11x5,5cm
•  Avtagbar vattentank
•  Kontinuerligt ångflöde
•  Auto-shut off
•  Anti-drip
•  Låsknapp för konstant ångflöde
•  Uppvärmning: ca. 30 sek

Garment Steamer
Art.nr.   CHST110      
EAN 7391091856793  Antal/förp.  2st

Släta ut och fräscha upp dina plagg med Champion Garment Steamer. Steamern slätar 
varsamt ut veck och rynkor på plagget samtidigt som odörer och bakterier avlägsnas 
med den heta ångan. Den stående steamern har justerbar höjd, snabb uppvärmning, 
fyra olika ångflöden och en stor vattentank på 2,7 liter. Med det justerbara ångflödet 
anpassar du ångan efter plagget och fräschar upp dina värmekänsliga plagg eller 
festkläder utan att riskera att förstöra dem. Med Champion Garment Steamer slipper 
du tvätta lika ofta och dina plaggs livslängd förlängs.

•  Effekt: 1580W
•  Hjul för smidig förvaring
•  Inställningar ångflöde: 4 st
•  Vattentank: 2,7L
•  Uppvärmning: ca. 45 sek
•  Användning: ca 70 min/påfyllning
•  Ångflöde: 30-35g/minut
•  Justerbar klädhängare: 47-136cm
•  Överhettningsskydd
•  Medföljande tillbehör: galge, värmevante, krok, borst-tillbehör
•  Längd slang: 1,3m
•  Mått LxHxB: 35,0x25,0x27,0cm
•  Vikt: 3,6 kg
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Ångstrykjärn 2200W
Art.nr.  CHSJ215       
EAN 7391091858216  Antal/förp.  6st

Effektivt och stilrent strykjärn på 2200W. Med ångfunktionen och keramisk 
platta som garanterar ett skrynkelfritt resultat varje gång. Den ergonomiska 
designen och den tydliga temperaturjusteringen underlättar vid använd-
ning. Automatisk avstängning gör att du kan känna dig trygg när du lämnar 
hemmet. Automatisk avstängning sker efter ca 8 minuter då strykjärnet stått 
oanvänt i upprätt position, eller efter ca 30 sekunder i horisontellt läge.

•  Effekt 2200W
•  Keramisk stryksula
•  Överhettningsskydd
•  Justerbar ångkontroll
•  Vattentank: 300ml
•  Automatisk avstängning
•  Mått LxBxH: 29,5x12x15 cm
•  Vikt: 1,09 kg

Garment Steamer, handhållen
Art.nr.  CHHS210     
EAN 7391091853631  Antal/förp.  10st

Släta ut och fräscha upp dina plagg. Redan efter 45 sekunder är Cham-
pions handhållna Garment Streamer klar för att användas. Kan användas 
på dina värmekänsliga plagg eller festkläder utan att riskera att förstöra 
dem men även på möbler och gardiner.

•  Effekt: 1000W
•  Ångflöde: 20g/minut
•  Vattenkapacitet: 60ml
•  Avtagbar vattentank
•  Kontinuerligt ångflöde
•  Uppvärmning på under 1 minut
•  Kan användas på alla tyger
•  Borste medföljer
•  Mått LxBxH: 36,3x11,5x9cm
•  Vikt: 0,88 kg

Personvåg Glas 180kg
Art.nr.  CHPV210      
EAN 7391091856625  Antal/förp. 4st

Champions Personvåg med extra stor display är till för dig som vill ha en 
funktionell och samtidigt snygg personvåg, låt den stå framme i 
badrummet. Det härdade glaset är tåligt och med en maxkapacitet på 
180kg passar den de flesta. Den stora upplysta displayen gör det enkelt 
att se resultatet av vägningen.

•  Max. kapacitet: 180kg/400lb
•  Enheter: kg/lb/st
•  Känslighet: 0,1kg
•  Batteri: 2xAAA
•  Plattform: 6mm härdat glas
•  Automatisk avstängning
•  LCD storlek: 9,6x6,5cm
•  Mått: LxBxH 30x2,4x30cm
•  Vikt: 1,6kg

Personvåg
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Massageprodukter

Massagekudde med värme
Art.nr.  CHMK210    
EAN 7391091860097 Antal/förp.  10st

Med Champions massagekudde kan du ge dina 
trötta och stela rygg-, nack- och benmuskler en 
skön massage när du vill. Kuddens roterande 
massagehuvuden masserar både mot- och 
medurs samtidigt som värmefunktionen hjälper 
till att göra massagen mer verksam. 

•  Effekt: 24W
•  Värmefunktion
•  Avtagbar sladd
•  Fäste: Resår med kardborre
•  Inställningar: Shiatsu mot/medurs
•  Mått LxBxH: 18x31x10cm
•  Vikt: 1,28kg

Massagearm handhållen
Art.nr.  CHMA210     
EAN 7391091860103 Antal/förp. 8st

Med två utbytbara massagehuvuden och två 
intensitetsnivåer har du möjlighet att anpassa 
massagen för kroppens olika delar. Det ergono-
miska greppet och den avtagbara sladden gör 
att du enkelt kan ge dig själv välgörande massage 
över hela kroppen.

•  Avtagbar sladd
•  Ergonomiskt grepp
•  Timer: 15 min
•  2 st massagehuvuden
•  Vibration i 2 intensitetsnivåer
•  Mått LxBxH: 15x38x7,6cm
•  Vikt: 0,7kg

Nackmassage Shiatzu
Art.nr.  CHNM210     
EAN 7391091860110 Antal/förp. 4st

Massagedyna 3D
Art.nr.  CHMD210       
EAN 7391091860127  Antal/förp. 4st

Designen är specialutformad för massage 
av nacke och skuldror men passar också för 
andra kroppsdelar som till exempel rygg, lår 
eller vader. Du väljer mellan 2 förprogramme-
rade program vilka även kan kombineras med 
värmebehandling. Med hjälp av handtagen 
anpassar du enkelt intensiteten på massagen 
efter dina behov.

•  Avtagbar sladd
•  Timer: 15 min
•  Värmefunktion
•  Program: 2 st
•  Mått LxBxH: 37,533x18cm
•  Vikt: 2,31 kg

Champions massagedyna ger en skön massageupplevelse samtidigt som 
den enkelt mjukar upp trötta och spända muskler. Dynan har 3 massage-
zoner - övre, nedre eller full ryggmassage och sittdynan har tre 3 vibra-
tionslägen. Värmefunktionen gör dig mer avslappnad och mottaglig för 
massagen men kan också användas separat. Massagedynan sitter ordentligt 
fast på utvald stol tack vare de praktiska resårbanden och passar lika bra 
hemma som på jobbet.

•  Massagezoner: Övre, lägre och full
•  Avtagbar sladd
•  Värmefunktion
•  Vibration i 3 intensitetsnivåer
•  Mått DxBxH: 42x64x14cm
•  Vikt: 4,5 kg

Artnr. CHNM
210
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Värmeprodukter

Bäddvärmare 150x80cm
Art.nr.  CHBV110      
EAN 7391091857356  Antal/förp. 10st

Champions bäddvärmare är till för dig som ofta är frusen och uppskattar 
en behagligt uppvärmd säng för en god natts sömn. Bäddmadrassen har 
tre temperaturlägen att välja mellan och en automatisk avstängningsfunk-
tion efter tre timmar. Storleken är anpassad för en singelmadrass. 
Bäddvärmaren kan maskintvättas efter man tagit bort kontakt och sladd.

•  Effekt: 60W
•  Material: Polyester
•  3 temperaturlägen
•  Uppvärmd på ca. 10 min
•  Automatisk avstängning
•  Tvättbar i maskin (max 30 °C handtvätt)
•  Inbyggt överhettningsskydd
•  Storlek: 150x80cm

Värmedyna 30x40cm
Art.nr.  CHVD110      
EAN 7391091856137  Antal/förp.  6st

Champions värmedyna är för dig som vill sitta varmt när du är kall och frusen. 
Dynan har en sober grå färg och storleken är anpassad för att placeras 
bakom ryggen i till exempel en stol eller i soffan. Värmedynan stängs 
automatisk av efter ca. 90 min och kan maskintvättas efter man tagit 
bort kontakt och sladd. Med de tre värmeinställningarna får du enkelt en 
temperatur som passar för just dig.

•  Effekt: 100W
•  Material: Fleece
•  3 temperaturinställningar
•  Automatisk avstängning
•  Tvättbar i maskin (max 30 °C handtvätt)
•  Inbyggt överhettningsskydd
•  Uppvärmd på ca. 3 min
•  Storlek: 40x30cm

Värmefilt 180x130cm
Art.nr.  CHVFT210       
EAN 7391091856144  Antal/förp. 4st

Champions värmefilt ger dig extra värme under vintern när du är kall och 
frusen. Kryp upp i soffan och låt den stora filten av mjuk flanell-fleece 
värma dig. Det finns sex temperaturlägen att välja mellan och värmen 
stängs automatiskt av efter tre timmar. Värmefilten kan maskintvättas 
efter man tagit bort kontakt och sladd.

•  Effekt: 160W
•  Material: Flanell-fleece
•  Automatisk avstängning (3 timmar)
•  6 temperaturlägen (ca. 28–43 grader Celsius)
•  Uppvärmd på ca. 10 min 
•  Tvättbar i maskin (max 30 °C handtvätt)
•  Inbyggt överhettningsskydd
•  Storlek: 180x130cm
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Tillbehör

Klippfilterset 
Universal 2st
Art.nr.   2800CH  
EAN 7391091028008 

Dammsugarmunstycke 
Clean Flex
Art.nr.   2884CH   
EAN 7391091029234 

Dammsugarmunstycke 
Kombi
Art.nr.  2887CH  
EAN 7391091028879 

Dammsugarmunstycke 
Parkett
Art.nr.   2885CH     
EAN 7391091028855 

Utblåsfilter 200x230mm
Motorfilter 200x310mm

Använd för att komma åt svåråt-
komliga stället, t.ex. i bilen, bakom 
elementet eller andra trånga 
utrymmen. 

Universalt dammsugarmunstycke 
som passar de flesta modeller av 
hushållsdammsugare, 27 cm bred 
(32mm/35mm).

Dammsugarmunstycke speciellt 
utvecklat för parkettgolv eller 
liknande. Munstycket har borstar 
och hjul och passar till de flesta 
modeller .

HEPA-filter 
Electrolux/Volta
Art.nr.  2805CH     
EAN 7391091028053 

Passar dom flesta Electrolux 
dammsugare i serierna: Clario 
Z19. Excellio. Oxygen Ref: EF17

Dammsugarmunstycke 
hund/katt
Art.nr.  2882CH     
EAN 7391091028824 

Klippfilter Skumgummi 
50x70cm
Art.nr.   2935CH   
EAN 7391091029357 

Perfekt dammsugarmunstycke för 
djurägaren! Suger med enkelhet 
upp alla typer av djurhår och 
anpassar sig efter underlaget.

Klippfilter i skumgummi, anpassa 
till rätt storlek efter behov.

Dammsugarmunstycke 
Möbelkombi
Art.nr.   2886CH     
EAN 7391091028862 

Dammsugarmunstycke som pas-
sar de flesta modeller av hushålls-
dammsugare, för rengöring av t.ex. 
möbler och andra textilier 

För 
husdjurs-

ägaren

Waterguard 
Disk/Kyl/Frys
Art.nr.  2921CH  
EAN 7391091029210 

Mangelduk 
1400 x 550mm
Art.nr.  2916CH     
EAN 7391091029166 

Läckageskydd för disk, samt kyl 
och frys. Helt slät i botten så den 
flyter bra ihop med golvet
Bredd 60cm

Mangelduk med tråd i fållen, 
passar bl.a. Bosch, Siemens, Eng-
ströms, Cylinda, Upo, Electrolux.

Täcklock Mikrovågsugn 
270mm
Art.nr.  2929CH 
EAN 7391091029296 

Glashällsskrapa
Art.nr.  2930CH    
EAN 7391091029302 

Perfekt dammsugarmunstycke för 
djurägaren! Suger med enkelhet 
upp alla typer av djurhår och 
anpassar sig efter underlaget.

Metallskrapa för att ta bort inbrän-
da beläggningar av matrester på 
induktions- och glashällar.
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Koppla in. Koppla av.
Visst blir livet lite enklare när din hemelekronik bara fungerar? När du lyssnar på musik, 
i köket när du lagar mat, på resan och hela vägen hem igen till fredagsmyset i TV-soffan. 
Med kablar och adaptrar från Champion har du rätt förutsättningar för att elektroniken 
i ditt hem blir smidigt in- och ihopkopplat.
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Ljud

Adaptrar

Tosslink-kablar

Namn Art.nr. EAN m
6,3mm- 3,5mm Stereo adap CH3153 7391091853372

3,5mm hane- 2x3,5mm adap CH3163 7391091853389

RCA skarv hona-hona 1-pack CH3169 7391091853396

Banankontakt Sva/Röd Hane/hona CH3055 7391091853402

2 RCA-2 RCA Hane-Hon CH3319 7391091853419 5m

1 RCA-2 RCA Hane-Hon CH3164 7391091853426

Optisk adapter Toslink- CH3392 7391091853433 3,5mm

3,5mm- 6,3mm Stereo Hane-Hona CH3160 7391091853440

3,5mm Hörlursadapter CH31631 7391091853457

Namn Art.nr. EAN m
3,5mm- 3,5mm Hane-Ho CH3530 7391091852610 3m

3,5mm- 3,5mm Hane-Ho CH3535 7391091852627 5m

3,5mm- 3,5mm Hane-Ha CH3325 7391091852634 0,5m

3,5mm- 3,5mm Hane-Ha CH3327 7391091852641 1,5m

3,5mm- 3,5mm Hane-Ha CH3329 7391091852658  2,5m

3,5mm- 3,5mm Hane-Ha CH3328 7391091852665 5m

2 RCA-2 RCA Hane-Han CH3315 7391091852672 1,5m

2 RCA-2 RCA Hane-Han CH3330 7391091852689 2,5m

2 RCA-2 RCA Hane-Han CH3320 7391091852696 5m

3,5mm-2 RCA Hane-Han CH3326 7391091852702 1,5m

3,5mm-2 RCA Hane-Han CH3343 7391091852719 2,5m

3,5mm-2 RCA Hane-Han CH3345 7391091852726 5m

1 RCA-1 RCA Komp. Ha CH3823 7391091852733 1,5m

3 RCA-3 RCA Hane-Han CH3831 7391091852740 1,5m

3,5mm-2 RCA Hane-Hon CH3522 7391091852757 0,2m

Namn Art.nr. EAN m
Optisk Toslink-kabel CH3370 7391091853341 0,5m

Optisk Toslink-kabel CH3371 7391091853358 1,5m

Optisk Toslink-kabel CH3373 7391091853365 3m

Kablar & Adaptar

3,5/RCA
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Namn Art.nr. EAN m
Nätverkskabel CAT5e UTP CH4301 7391091852764  1m

Nätverkskabel CAT5e UTP CH4303 7391091852771  3m

Nätverkskabel CAT5e UTP CH4305 7391091852788  5m

Nätverkskabel CAT5e UTP CH4306 7391091852795  10m

Nätverkskabel CAT5e UTP CH4321 7391091852801  15m

Nätverkskabel CAT5e UTP CH4323 7391091852818 25m

Nätverkskabel UTP CAT6 CH4401 7391091852825 1m

Nätverkskabel UTP CAT6 CH4403 7391091852832 3m

Nätverkskabel UTP CAT6 CH4405 7391091852849 5m

Nätverkskabel UTP CAT6 CH4406 7391091852856 10m

Nätverkskabel UTP CAT6 CH4421 7391091852863 15m

Nätverkskabel UTP CAT6 CH4422 7391091852870 20m

Patchskarv RJ45 Hona CH4311 7391091852955

Namn Art.nr. EAN m
Antennkabel CH3740 7391091852962  1m

Antennkabel CH3741 7391091852979  1,5m

Antennkabel CH3742 7391091852986  2,5m

Antennkabel CH3743 7391091852993  3,5m

Antennkabel CH3745 7391091853006  5m

Antennkabel  CH3747 7391091853013 7,5m

Antennkabel CH3750 7391091853020 10m

Antennkabel Vinklad CH37449 7391091853037 2m

Antennkabel Vinklad CH37450 7391091853044 3m

Antennkabel Vinklad CH37451 7391091853051 5m

Data & driv Antenn

Namn Art.nr. EAN m
USB 2.0 Förl.kabel A CH4361 7391091852887 1m

USB 2.0 Förl.kabel A CH4362 7391091852894 2,5m

USB 2.0 kabel A->B h CH4451 7391091852900 2m

USB 2.0 kabel A->B h CH4452 7391091852917 3m

USB kab A<->B Micro CH4457 7391091852924 1m

USB kab A<->B Micro CH4456 7391091852931 2m

USB kab A<->B mini 5 CH4454 7391091852948 1,8m

Namn Art.nr. EAN m
USB 3.1 Gen1 C - A,  CH4460 7391091858315 1m

USB 3.1 Gen1 C - A,  CH4465 7391091858322 2m

USB 3.1 Gen2 C - C,   CH4470 7391091858339 1m

USB 3.1 Gen2 C - C,   CH4475 7391091858346 2m

Namn Art.nr EAN
Antennkont Hane - F Kont Hane/hona CH3761 7391091853068

F-Kontakt 7,0 / 4,8m 5-pack CH3170 7391091853075

F-Kontakt 5,5 / 3,6m 5-pack CH3172 7391091853082

F-Kontakt Skarv Hona 5-pack CH3174 7391091853099

Antennkontakt V Hane/hona 2-pack CH3183 7391091853105

Antennkontakt R Hane/hona 2-pack CH3187 7391091853129

Skarvkontakt Koax Sk 5-pack CH3195 7391091853143

T-Koppling Ha-Ho-Ha CH3809 7391091853150

Nätverkskablar

USB kablar

USB-C kablar

Antennkablar

Antennadaptrar
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Namn Art.nr. EAN m
HDMI-kabel Ha-Ha Svart CH3988 7391091853167  0,5m

HDMI-kabel Ha-Ha Svart CH3989 7391091853174 1m

HDMI-kabel Ha-Ha Svart CH3977 7391091853181 2m

HDMI-kabel Ha-Ha Svart CH3982 7391091853198 3m

HDMI-kabel Ha-Ha Svart CH3978 7391091853204  5m

HDMI-kabel Ha-Ha Svart CH3990 7391091853211 10m

HDMI-kabel Ha-Ha Vit CH39891 7391091853228 1m

HDMI-kabel Ha-Ha Vit CH39771 7391091853235 2m

HDMI-kabel Ha-Ha Vit CH39781 7391091853242 5m

HDMI-kabel Ha-Ha SLIM CH3986 7391091853259 0,5m

HDMI-kabel Ha-Ha SLIM CH3987 7391091853266 1m

HDMI-kabel Ha-Ha SLIM CH3991 7391091853273 1,5m

HDMI-kabel Mini (A-C) CH3995 7391091853334 1,5m

HDMI-kabel Premium CH3996 7391091855284 1m

HDMI-kabel Premium CH3997 7391091855291 2m

HDMI-kabel Premium CH3998 7391091855307 3m

Apparatsladdar

Skarvsladdar

Övriga bildkablar

Namn Art.nr. EAN m
Scart Rund 21pol Ha- CH3905 7391091853280 1,5m

Scartadapter 3 x RCA CH3875 7391091853310

DVI-kabel hane-hane CH3971 7391091853303 2m

XGA(VGA)-kabel Hane-hane CH3962 7391091853297 2m

DVI Hane - VGA Hona 1-pack CH3970 7391091853327

Namn Art.nr. EAN m
Grendosa 3-vägs CH5170 7391091853860

Grendosa 3-vägs m. switch CH5172 7391091853877

Grendosa 6-vägs CH5174 7391091853884

Grendosa 6-vägs m. switch CH5176 7391091853891

Namn Art.nr. EAN m
El Skarvsladd/kabel CH5116 7391091853846 3m

El Skarvsladd/kabel CH5117 7391091853853 5m

Namn Art.nr. EAN m
Apparatsladd 230V CH5214 7391091853907 1,5m

Apparatsladd 230V CH5215 7391091853914 5,0m

Nätsladd jordad svart CH5219 7391091853921 1,8m

Bild Övriga kablar
HDMI-kablar Grendosor
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För nyheter och aktuellt sortiment:
www.champion.se

www.order.se


