Türkiye’nin beyaz eşya uzmanları tarafından geliştirilen Quick & Shine
ürünleri, makinelerinizin temizlik ve bakımını en doğru şekilde yaparak
ömrünü uzatır, her zaman yüksek performansla çalışmasını sağlar.
Quick & Shine geniş ürün yelpazesiyle şimdi
tüm yetkili servisler, arcelik.com.tr ve beko.com.tr’de.

Manyetik Kireç Önleyici
9190369002 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 215 g
Bulaşık ve Çamaşır makinelerinde su alma işleminde,
şebeke suyu ile gelen kireç minerallerini iyonlarına
ayırıp su yardımıyla atarak ürünün içerisine ulaşmasını
engeller.
Özellikleri:
• Bulaşık ve Çamaşır makinenizi kirecin zararlarından
koruyarak, makinenizin ömrünü uzatır.
• Yıkama kalitesini arttırarak, çamaşırların daha temiz ve
ütü esnasında daha yumuşak olmasına yardımcı olur.
• Deterjanın kirece bağlı çözünürlüğünü arttırarak deterjan
ve yumuşatıcı kullanımında tasarruf sağlar.
• Sudaki kirecin rezistans üzerinde birikimini önleyerek
enerji tasarrufu sağlar.
• Bulaşıklar üzerinde kireç lekeleri oluşumunu önler ve
tuz tüketimini azaltır.
• Kimyasal içermez, doğa dostu bir üründür.
• 5 yıl garantilidir.

Siyah Seri Manyetik
Kireç Önleyici
9197061837 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 282 g
Bulaşık ve Çamaşır makinelerinde su alma işleminde,
şebeke suyu ile gelen kireç minerallerini iyonlarına
ayırıp su yardımıyla atarak ürünün içerisine ulaşmasını
engeller.
Özellikleri:
•Bulaşık ve Çamaşır makinenizi kirecin zararlarından
koruyarak, makinenizin ömrünü uzatır.
• Yıkama kalitesini arttırarak, çamaşırların daha temiz ve ütü
esnasında daha yumuşak olmasına yardımcı olur.
• Deterjanın kirece bağlı çözünürlüğünü arttırarak deterjan
ve yumuşatıcı kullanımında tasarruf sağlar.
• Sudaki kirecin rezistans üzerinde birikimini önleyerek
enerji tasarrufu sağlar.
• Bulaşıklar üzerinde kireç lekeleri oluşumunu önler ve tuz
tüketimini azaltır.
• Kimyasal içermez, doğa dostu bir üründür.
• 5 yıl garantilidir.

Çamaşır Makinesi
Kazan Temizleme Tozu
9191470012 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 250 g
Çamaşır makinesinin kazanını temizler, kötü
kokuya neden olan deterjan, yumuşatıcı ve
kireç artıklarından makinenizi arındırır.
Özellikleri:
• Makinenizin aksamını korur ve makinenin ömrünü uzatır.

Çamaşır Beyazlatıcı Tablet
9197071841 / Miktar: 1
Paket İçi Adet: 32
Birim Ağırlık: 160 g
Çamaşırları yıpratmadan ve sarartmadan
göz kamaştırıcı bir beyazlık sağlar,
en zorlu lekeleri bile sorunsuzca çıkarır.
Özellikleri:
• Çamaşırlarınızın dokusunu korumaya ve beyazlık
sağlamaya yardımcı olur.
• Ferahlatıcı parfümü ile temiz çamaşır kokusu sağlar.
• Özel formülü sayesinde, sıvı çamaşır sularına göre
çamaşırlardaki yıpranmayı azaltır.
• Çocuk emniyetli kilitli kapağı sayesinde evinizde
güvenle kullanabilirsiniz.
• Çivit özelliği sayesinde çamaşırlarınızın sararmasını önler.
• En zorlu lekeleri çıkarmada etkilidir.

Kurutma Makinesi
Koku Kapsülü
2973320100 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 25 g
Proscent teknolojisine sahip ısı pompalı
kurutma makinelerinde kurutma
esnasında çamaşırların hoş ve güzel
kokmasını sağlar.
Özellikleri:
• Filtreli, ısı pompalı ürünlerde kapak
ﬁltresinin altındaki ön yataklama üzerinde
bulunan bölüme konularak kullanılmalıdır.
• Pratik ﬁltreli ürünlerde tekmeliğin
içinde bulunan eşanjör kapağının iç tarafına
konularak kullanılmalıdır.

İnoks Ocak Temizleyici
9197061827 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 500 ml
İnoks ocak yüzeylerini temizlemek için özel
olarak üretilmiştir. İnoks, krom ya da
paslanmaz krom tüm yüzeylerde kullanılır.
Özellikleri:
• Yüzeyleri çizmeden temizler, parlatır ve korur.
• Yüzeyde oluşan kir, toz ve yağ tabakasını
temizlemede etkilidir.
• Yağ, iz ve su lekelerine karşı koruma sağlar.
• Ocak yüzeyindeki parmak izlerini ve çizikleri
gizlemede yardımcı olur.
• Tozlanmayı geciktirir.

İnoks Yüzey Parlatıcı

İnoks Ocak Temizleyici Krem

9197061828 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 500 ml

9197061831 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 235 ml

Ocak, davlumbaz, paslanmaz çelik,
inoks, krom, alüminyum, pirinç ile lamine
plastik, emaye, seramik gibi yıkanabilir
sert yüzeylerde kullanılır.

İnoks ocak yüzeylerini temizlemek için özel
olarak üretilmiştir. İnoks, krom ya da
paslanmaz krom tüm yüzeylerde kullanılır.

Özellikleri:
• Yüzeyde oluşan kir, toz ve yağ tabakasını temizler.
• Yüzeylerde oluşan parmak izi ve benzeri lekeleri temizler,
iz bırakmayan parlaklık sağlar.
• Tozlanmayı geciktirerek toz ve kirlere karşı koruyucu
bir katman oluşturur.
• Yüzeyde yağlı bir tabaka bırakmaz.
• Limon aromalı hoş kokusu ile
yüzeyi temizleyerek cilalar.

Özellikleri:
• Ocak yüzeylerini çizmeden temizler, parlatır ve korur.
• Güçlü içeriği sayesinde yüzeyde oluşan inatçı kir,
toz ve yağ tabakasını temizlemede etkilidir.
• Yağ, iz ve su lekelerine karşı koruma sağlar.
• Ocak yüzeyindeki parmak izlerini ve
çizikleri gizlemede yardımcı olur.
• Tozlanmayı geciktirir.

Vitroseramik ve Cam Yüzeyli
Ocak Temizleyici Krem
9197061832 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 235 ml

Buzdolabı İç Yüzey Temizleyici
9197061833 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 500 ml

Vitroseramik ve cam indüksiyonlu ocakları
temizlemek için özel olarak üretilmiştir.

Soğutucuların iç yüzey ve aksesuar temizliği için özel
olarak üretilmiş alkalik bir temizlik ürünüdür. Yüzeyde
oluşan kirlerin çıkartılmasında, istenmeyen kokuların
giderilmesinde son derece etkili bir üründür.

Özellikleri:

Özellikleri:

• Güçlü krem içeriği sayesinde lekeleri kolaylıkla temizler.
• Ürünleri çizmeden etkili ve güvenli bir şekilde
kir ve yağdan arındırır.
• Ocak yüzeyindeki yanık lekelerinde etkilidir.
• Hızlı ve kolay temizlik sağlar.
• Yüzey üzerinde koruyucu bir katman oluşturarak
parlaklık sağlar.

• Gıdaların temiz bir ortamda muhafaza edilmesini sağlar.
• Derinlemesine temizlik sağlar.
• İstenmeyen kokuları giderir.
• Durulama gerektirmez, kolay kullanım sağlar.

Fırın İçi ve Izgara Temizleyici

Bulaşık Makinesi Temizleyici

9197061830 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 500 ml

9191470014 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 200 ml

Fırınlar, ızgaralar, mutfak saçları ve mangal
ızgaralarının temizliğinde kullanılır. Fırın içi
donmuş yağları, fırın içindeki kirli gösteren
yanık izlerini ve fırın camında oluşan yanık ve
sarı lekeleri temizler.

Bulaşık makinesi ve parçalarının üzerinde biriken
yağ,kireç ve yemek artıklarını derinlemesine
temizler.

Özellikleri:
• Ovma gerektirmez, kolay ve hızlı temizlik sağlar.
• Zorlu kir ve yağları kısa sürede çıkarmada etkilidir.
• Temizlik sonrası geride parlak bir yüzey bırakır.

Özellikleri:
• Makinenizi temizler.
• Kötü kokular ile savaşır ve uzun süreli temizlik sağlar.
• Ayda bir düzenli kullanım ile makinenizin bakımını yapar
ve performansının artmasını sağlar.
• Makine içerisindeki ﬁltre ve
iç aksamlarının temizliğini sağlar.

Çay & Kahve Leke Çıkarıcı

Klima Kokusu

9190000099 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 300 g

9197071835 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 58 g

Tüm kahve makinesi, semaver ve çay
ısıtıcılarında oluşabilecek çay ve kahve
lekelerinin çok kısa sürede temizlenmesini
sağlar.

Klima kokusunun kullanımı kolay olup
mekanlara ferah ve güzel koku yayar.

Özellikleri:
• Tüm kahve ve çay lekelerini kolayca çıkarır.
• İlk günkü gibi ürünleri parlak yapar.
• Fırçalamaya gerek olmadan hızlı ve kolay temizlik sağlar.
• Herhangi bir tat ve koku bırakmaz.
• Hemen durulayıp kullanabilirsiniz.
• Metal, cam, plastik ve benzeri tüm yüzey kullanımına uygundur.

Özellikleri:
• Klimanın herhangi bir aksamına zarar vermeden
kullanım olanağı sağlar.
• Klimanın hava çıkış kapağına takılarak kolayca kullanılır.

Kireç Çözücü Tablet

Klima Temizleme Sıvısı

9191470013 / Miktar: 1
Paket İçi Adet: 3 / Birim Ağırlık: 65 g

9191470015 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 1000 ml

Su ısıtıcıları, kahve makineleri ve elektrikli ev
aletlerinde kireç tabakasının çıkartılmasını sağlar.

Klimaların iç ve dış ünitelerinin
temizliğinde kullanılır.

Özellikleri:

Özellikleri:

• Tablet formülü ile kolay kullanımlıdır.
• Ürünlerin kullanım ömrünü uzatır.
• Kireçli tüm yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.

• Yağ ve kirleri temizler kötü kokuları ortadan kaldırır.
• Fırça vb. gibi temizleme ekipmanlarına gerek kalmadan,
ulaşılamayan bölgelere derinlemesine nüfus ederek
çözülen kirleri akıtır.
• Alüminyum ve plastik aksamlarda kullanılabilir.
• Yetkili servislerimiz kanalıyla hizmet verilen klima
temizleme sıvısı işletme testlerinden geçmiş olup
klimaların iç ve dış ünite temizliğinde kullanımı
tavsiye edilmektedir.

TV ve Bilgisayar
Ekran Temizleyici
9197061829 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 200 ml
Televizyon, bilgisayar, monitör, tablet ve cep
telefonu ekranlarını temizlemek için kullanılır.
Özellikleri:
• Anti-statik etkisi ile kir, toz, yağ ve nikotin birikintilerini
yüzeylerden dikkatle sökerken, geride bir kalıntı bırakmaz.
• Temizlenen yüzeyde tozlanmayı geciktirir ve parlaklık sağlar.
• Leke ve iz bırakmadan kusursuz temizleme sağlar, leke
oluşumuna karşı direnç oluşturur.
• Mikroﬁber temizlik bezi ekranlara zarar vermeyen hassas
kumaştan üretilmiştir.

Elektrikli Süpürge Kokusu
9197071843 / Miktar: 1
Paket İçi Adet: 3 / Birim Ağırlık: 18 g
Elektrikli süpürge çalışırken çıkan toz kokusu yerine
odaya ferahlatıcı ve güzel bir koku yayılmasını sağlar.
Özellikleri:
• Tüm elektrikli süpürgelerde kullanıma uygundur.
• Kullanımı kolaydır.

Buzdolabı Sabitleme
Deprem Kiti
9197064565 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 611 g
Buzdolabınız veya derin dondurucunuz duvara
sabitlenerek devrilme riski azaltılır.

Çok Amaçlı Mikrofiber
Temizlik Bezi
9197062326 / Miktar: 2 adet
Birim Ağırlık: 74 g
Mikroﬁber temizlik bezi, kuru, nemli ve ıslak
olarak kullanılabilir. Daha az efor ile hızlı
temizlik sağlar.
Özellikleri:
• Çok emicidir, sıvıyı anında çeker.
• Kir tutmaz, hızlı kurur.
• Yağı ve kiri kolaylıkla temizler.
• İz, leke ve tüy bırakmaz.
• En hassas yüzeyleri bile çizmez.
• Çamaşır makinesinde yıkanabilir.
• Tekrar kullanılabilir.

Özellikleri:
• Depreme karşı önlem amaçlı kullanılmaktadır.
• Yetkili servislerimiz tarafından montaj yapılması
önerilmektedir.

Su Sebili Temizleme Sıvısı
9197071848 / Miktar: 1
Birim Ağırlık: 100 ml
Su sebilllerinde ekstra temizlik sağlamak
amacıyla kullanılır.
Özellikleri:
• Su bazlı renksiz teknolojik bir üründür.
• Hızlı ve etkin temizlik sağlar.
• Özel formülü ile kötü kokuları giderir.
• Uygulaması kolay ve güvenlidir.
• Kalıntı bırakmaz.
• Cam, plastik ve metal yüzeylere zarar vermez, korozyon yapmaz.

