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Η Connect CCS ltd έχοντας πολυετή εμπειρία στον χώρο των ανεμιστήρων και των ειδών ψύξης σας 
παρουσιάζει τον νέο της κατάλογο για το καλοκαίρι του 2021.  

Η επιλογή των εταιρειών και διεθνών οίκων από τους οποίους προμηθευόμαστε τα προϊόντα μας γίνεται 
καθαρά με γνώμονα την πιστοποιημένη ποιότητα των εμπορευμάτων, τις ανταγωνιστικές τιμές, την πολυετή 
παρουσία τους στην παγκόσμια αγορά και την άψογη after sales υποστήριξη

Με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς, η Connect πρωτοπορεί με νέα καινοτόμα προϊόντα που θα καλύψουν τις 
ανάγκες και των πιο απαιτητικών πελατών.

Δείτε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το ιδανικό καλοκαίρι για εσάς και τους πελάτες σας!

Καλό Καλοκαίρι!

Αγαπητοί πελάτες,



Φορητό Mini Air Cooler USB 3 σε 1 
Beper P206RAF200

- 3 Λειτουργίες σε μία συσκευή

- Τεχνολογία εξάτμισης Air Cooler 

- Πρακτικό & Κομψό

- Επιλογή 3 ταχυτήτων και LED πολύχρωμος και νυχτερινός 

φωτισμός

- Οικονομικό και Οικολογικό

USB

USB 3 
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

7 LED
ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 29,90€





Το “Μαμούθ” της Beper. 

Ένα ισχυρό Air cooler με ψηφιακές ενδείξεις, 

που δεν απαιτεί σωλήνα σύνδεσης ή εξωτερική 

υποστήριξη.

Φορητό Air Cooler Beper VE.550

130W IONIC

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 139,90€





Τροχήλατο Air Cooler 65W Beper P206RAF100 

Το φορητό, τροχήλατο Air Cooler 

συνδυάζει όλα όσα θα ήθελες για ένα 

ζεστό καλοκαίρι. Θα δροσίσει το χώρο 

σας με το πιο φιλικό για το άνθρωπο 

τρόπο. Δεν ξηραίνει ούτε βαραίνει 

την ατμόσφαιρα όπως το κλιματιστικό. 

Δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση. Δε 

χρειάζονται σωλήνες ούτε μονάδες 

σύνδεσης. 

 65W
3 

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 129,90€

ΧΡ/ΠΤΗΣ
12 ΩΡΩΝ



Τροχήλατο Air Cooler 65W 3 σε 1 με 
χωρητικότητα δεξαμενής 4L Zilan ZLN3406

Το Air Cooler ZLN3406 διαθέτει 

3 λειτουργίες για να δώσει μια 

αποτελεσματική και πλήρη λύση στο 

πρόβλημα της ζέστης.

Ψύχει ιδανικά το χώρο σας 

προσφέροντας μία αύρα 

αναζωογόνησης.  

Καθαρίζει την ατμόσφαιρα από ρύπους 

και αιωρούμενα σωματίδια. 

 65W
3 

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 74,90€

4 Lt



Ανεμιστήρες δαπέδου



Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 
Beper VE.115H 40cm

Αν δεν αντέχετε την καλοκαιρινή 

ζέστη και χρειάζεστε μία οικονομική, 

φυσική και πρακτική λύση για να 

δροσιστείτε, τότε η ιταλική εταιρεία 

Beper σας έχει τη λύση με το νέο της 

προϊόν.

 35W
3 

TAXΥ/TEΣ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 21,90€



Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 
Beper VE.116H 40cm

Αν δεν αντέχετε την καλοκαιρινή 

ζέστη και χρειάζεστε μία οικονομική, 

φυσική και πρακτική λύση για να 

δροσιστείτε, τότε η ιταλική εταιρεία 

Beper σας έχει τη λύση με το νέο της 

προϊόν.

 35W
3 

TAXΥ/TEΣ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 22,90€



Ανεμιστήρας με όψη ξύλου, 
Beper VE.118

Με πλαίσιο με όψη ξύλου και διάφανα 

φτερά δίνετε στυλ στον χώρο σας, 

ενώ σας κρατάει δροσερούς με τις 3 

ταχύτητές του.

 35W
3 

TAXΥ/TEΣ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 39,90€



Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 
Beper P206VEN130 40cm

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 31,95€

Έχει 5 λεπίδες για υψηλή απόδοση και λειτουργία 

3 ταχυτήτων. Διαθέτει προστατευτικό πλέγμα 

ασφαλείας 40cm από ανοξείδωτο ατσάλι, 

διασφαλίζοντας ότι τα χεράκια των παιδιών σας 

θα είναι ασφαλή όσο κοντά κι αν πλησιάσουν. Η 

ενδεικτική λυχνία θα σας κρατά ενήμερους για τη 

λειτουργία τη συσκευής.  

 40W
3 

TAXΥ/TEΣ
1ΩΡΑ 

ΧΡ/ΟΠΤΗ



Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 
και οθόνη αφής 
Beper VE.112 45cm

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 56,90€

Συνδυάστε δροσιά και μοντέρνο στυλ 

με τον ανεμιστήρα της Beper VE.112.

 55W
3 

TAXΥ/TEΣ

7,5 
ΩΡΕΣ

ΧΡ/ΟΠΤΗ



Ανεμιστήρας – Ορθοστάτης 
Beper VE.150

Αν είστε λάτρεις του 

ρετρό και της vintage 

διακόσμησης, ο Ανεμιστήρας 

– Ορθοστάτης με επίστρωση 

από χαλκό της Beper θα γίνει   

αναπόσπαστο στοιχείο του 

χώρου σας.

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 69,90€

 50W
3 

TAXΥ/TEΣ



Πολυκατευθυντικός 

ανεμιστήρας με μοναδικό 

μοντέρνο design και 

τηλεχειριστήριο.

Ανεμιστήρας – Ορθοστάτης 
Beper P206VEN160

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 74,90€

45W
3 

TAXΥ/TEΣ

7,5 
ΩΡΕΣ

ΧΡ/ΟΠΤΗ



Ανεμιστήρας ρετρό με τρίποδο 
135cm, Beper VE.119

Αν είστε λάτρεις του ρετρό 

και της vintage διακόσμησης, 

ο Ανεμιστήρας – Ορθοστάτης 

με επίστρωση από 

χαλκό της Beper θα γίνει   

αναπόσπαστο στοιχείο 

του χώρου σας.

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 99,90€

50W
3 

TAXΥ/TEΣ

ΥΨΟΣ
135εκ.





Ανεμιστήρες με υδρονέφωση 
Περάστε στο επόμενο επίπεδο δροσιάς 
με την υδρονέφωση



Ανεμιστήρας με υδρονέφωση, 
Beper VE.502

Προγραμματιζόμενος 

ανεμιστήρας με οθόνη αφής.

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 119,90€

 75W
3 

TAXΥ/TEΣ

12
ΩΡΕΣ

ΧΡ/ΟΠΤΗ



Ανεμιστήρας με υδρονέφωση, 
Beper VE.510 

Προγραμματιζόμενος 

ανεμιστήρας με οθόνη αφής και 

ροδάκια στη βάση για έυκολη 

μετακίνηση.

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 139,90€

 75W
3 

TAXΥ/TEΣ

12
ΩΡΕΣ

ΧΡ/ΟΠΤΗ



Ανεμιστήρες  επιτραπέζιοι
Η πιο ...βολική δροσιά για το χώρο σας



Ανεμιστήρας επιτραπέζιος Beper 
P206VEN230 

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 29,95€

Πρακτικός επιδαπέδιος 

ανεμιστήρας

με 3 διαφανή φτερά 

και στρογγυλή βάση για 

περισσότερη σταθερότητα. 

30W
3 

TAXΥ/TEΣ

3
ΦΤΕΡΑ



Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας Ρετρό 
με επίστρωση χαλκού 
Beper VE.210

Αν είστε λάτρεις του ρετρό και της vintage 

διακόσμησης, ο Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας 

με επίστρωση από χαλκό και μεταλλικό 

πλαίσιο της Beper θα γίνει σύντομα 

αναπόσπαστο στοιχείο του χώρου σας.

35W
3 

TAXΥ/TEΣ
ΠΛΕΓΜΑ

30εκ.   

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 59,90€



Μικρός Επαναφορτιζόμενος 
Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας USB Zi-
lan ZLN4000

Διαθέτει 4 διαφορετικές ταχύτητες και 

ελαφρύ φυσικό αεράκι. Το εμπρόσθιο 

πλέγμα αφαιρείται πανεύκολα για γρήγορο 

καθάρισμα.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά 

του είναι η αθόρυβη λειτουργία.

18cm
4 

TAXΥ/TEΣ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 29,90€





Έξυπνος πολυκατευθυντικός 
Ανεμιστήρας Ρετρό Beper 
P206VEN260

Ψηφιακός επιτραπέζιος ανεμιστήρας 

με στιβαρή κατασκευή και LED οθόνη 

αφής. Περιλαμβάνεται τηλεχιριστήριο.

25W
12 

TAXΥ/TEΣ
ΧΡ/ΠΤΗΣ
12 ΩΡΩΝ   

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 99,95€



Ανεμιστήρες  πύργοι
Αποσπάστε όλα τα βλέμματα με το ξεχωριστό 
design ενός ανεμιστήρα- πύργου της Beper



Ανεμιστήρας  πύργος Beper 
P206VEN300

Με ύψος 72εκ. και σταθερή βάση εγγυάται τόσο 

τη δροσιά όσο και την εντυπωσιακή παρουσία. 

Αθόρυβος και γι ‘ αυτό ιδανικός για κάθε χώρο 

σας.

40W
3 

TAXΥ/TEΣ
ΥΨΟΣ
72εκ.   

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 34,90€



Ανεμιστήρας  πύργος Beper 
VE.300B

Δροσίζει όλο το χώρο σας ομοιόμορφα, αφού διαθέτει 

αυτόματη περιστροφική κίνηση. Έχει επιλογή 3 ταχυτήτων. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες LED σας κρατούν  ενήμερους για 

τη λειτουργία του. Διαθέτει λειτουργία ταλάντωσης και 

τηλεχειριστήριο για μέγιστη ευκολία και άνεση. 

50W
3 

TAXΥ/TEΣ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 69,90€





Επαναφορτιζόμενοι Ανεμιστήρες  USB
Πρακτικόυητα και φορητότητα στο έπακρο



Επαναφορτιζόμενος Ανεμιστήρας  
USB Beper P206VEN400

Πρακτικός φορητός mini ανεμιστήρας. 

Φορτίζει μέσω θύρας USB. Μέχρι 4 

ώρες συνεχούς λειτουργίας. Ιδανικό για 

το ταξίδι ή την εργασία, έχει μέγεθος 

μόλις 21 εκ.

4
ΠΤΕΡΥΓΙΑ

3 
TAXΥ/TEΣ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ     9,90€



Επαναφορτιζόμενος Ανεμιστήρας  
USB Beper VE.402

Μικρός USB ανεμιστήρας με σκελετό 

σαν από χαλκό, ιδανικός για γραφεία 

και περιβάλλοντα εργασίας.Μοντέρνος 

και πάντα στην μόδα.

4
ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΠΛΕΓΜΑ
12εκ.

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ     11,90€



Επαναφορτιζόμενος Ανεμιστήρας 
Υδρονέφωσης USB Beper 
P206VEN410

Επαναφορτιζόμενος ανεμιστήρας σε ιδιαίτερο σχήμα 

με λειτουργία νεφελοποιητή, εφοδιασμένος με 

καλώδιο USB.

3
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

5 ΩΡΕΣ
ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ     19,90€





Mini clip  Επαναφορτιζόμενος Ανεμιστήρας USB 
Beper P206VEN420

Επαναφορτιζόμενος ανεμιστήρας 

εφοδιασμένος με είσοδο φόρτισης 

USB. Διαθέτει πρακτικό κλιπ με 

αντιολισθητική υλικό, που μπορεί να 

στερεωθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια 

όπως τραπέζια, ράφια κ.α.

3
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

5 ΩΡΕΣ
ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ     19,90€



Κεφαλή Φορτιστή – Wall Adapter 
Beper XUADA001

Αντάπτορας πρίζας τοίχου συμβατός 

με επαναφορτιζόμενες συσκευές ή 

συσκευές USB (smartphones, tablets, 

ξυριστικές μηχανές, μεγάφωνα, ηχεία 

και άλλα). 

Ιδανικό για να το μεταφέρετε παντού 

χάρη στο μικρό του μέγεθος και τη 

διπλή τάση. 

Εξοπλισμένος με προστασία από 

υπερβολική τάση, υπερθέρμανση και 

βραχυκύκλωμα.

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ     5,99€



Φορτιστής Αυτοκινήτου Beper 
XUADA010

Φορτιστής αυτοκινήτου USB 

συμβατός με επαναφορτιζόμενες 

συσκευές ή συσκευές με καλώδιο 

USB (smartphones, tablets, ξυριστικές 

μηχανές, ηχεία και άλλα). 

Εύκολος στη χρήση, εισάγετε το 

προσαρμογέα στην υποδοχή του 

αναπτήρα του αυτοκινήτου και 

συνδέστε το καλώδιο USB. . 

Εξοπλισμένος με προστασία από 

υπερβολική τάση, υπερθέρμανση και 

βραχυκύκλωμα.

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ     5,99€



Εντομοπαγίδες
Ένα από τα πιο απαραίτητα αξεσουάρ για το 
καλοκαίρι



Εντομοπαγίδες

Εντομοπαγίδα Beper P206ZAN020

Ηλεκτρική εντομοπαγίδα ιδανική για εξωτερική χρήση. 

Περιλαμβάνεται αλυσίδα για την στήριξη. Καθαρίζεται 

εύκολα χάρη στο αφαιρούμενο δίσκο.

20W

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ    36,95€



Εντομοπαγίδα UV 40W με Τηλεχειριστήριο 
Beper P206ZAN040

Η Εντομοπαγίδα της Beper διαθέτει 2 λάμπες UV που είναι εντελώς 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο. Τα κουνούπια και όλα τα ενοχλητικά 

ζωύφια προσελκύονται από το ειδικό μπλε φως με αποτέλεσμα να 

απολαμβάνετε ανενόχλητα τις βραδινές σας συναθροίσεις. Τα έντομα 

συγκεντρώνονται στον αφαιρούμενο δίσκο, πράγμα που θα διευκολύνει 

το καθάρισμα.  

40W

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ    54,95€



Παγούρια & Θερμός
Εξασφαλίστε την ενυδάτωση σας παντού και πάντα



Ισοθερμικό Παγούρι - Θερμός 
από Ανοξείδωτο Ατσάλι Beper 
C102BOT001

Η επένδυση από ανοξείδωτο ατσάλι και το 

αεροστεγές καπάκι διατηρούν το περιεχόμενο 

στην ιδανική θερμοκρασία, άοσμο και χωρίς καμία 

απολύτως αλλοίωση στη γεύση. Αποθηκεύστε νερό, 

καφέ, χυμό, ενεργειακό ποτό ή οτιδήποτε άλλο 

θέλετε να διατηρήσετε σε άψογη κατάσταση για 

όλη τη μέρα. Ποτέ ξανά ο καφές που ετοιμάσατε το 

πρωί στο σπίτι σας δεν ήταν τόσο λαχταριστός και 

μυρωδάτος μετά από ώρες.  

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ    6,50€



C102BOT002 C102BOT003 C102BOT004

Σε 3 διαφορετικά χρώματα για ένα ξεχωριστό στύλ.





Μπουκάλι Ταξιδιού 500ml, 
Beper BI.505

Ιδανικός τρόπος για να μεταφέρετε το νερό σας ή 

οποιοδήποτε άλλο ρόφημα σε αυτό το βολικό μπουκάλι 

ταξιδίου. Η τεράστια χωρητικότητα του εξασφαλίζει ότι 

δεν θα ξεμείνετε από στην διάρκεια της ημέρας από το 

αγαπημένο σας ρόφημα ή χυμό. Είναι κατασκευασμένο 

από ανοξείδωτο ατσάλι, καθιστώντας το απόλυτα 

υγιεινό τρόπο μεταφοράς για τα ροφήματα

0,5ΛΙΤ. STAINLESS

STEEL

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ    9,95€





Θερμός 1000ml, Beper BI.503

Η τεράστια χωρητικότητα του εξασφαλίζει 

ότι δεν θα μείνετε από καφέ στην 

διάρκεια της ημέρας. Eίναι αρκετή για να 

“ανεφοδιαστείτε” αρκετές φορές μέσα 

στη μέρα ή  και για την οικογένεια ή τους 

φίλους σας.

Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 

ατσάλι, με εξωτερική ματ βαφή.

Ο μηχανισμός σφραγίσματος εξασφαλίζει 

ότι δεν θα χυθεί σταγόνα αν δεν το θέλετε.

Το καπάκι του μπορεί να λειτουργήσει και 

ως ποτήρι.

1 ΛΙΤ.

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ    14,90€



Θερμός 500ml, Beper BI.504

Κρατήστε το ρόφημα ή τον καφέ σας ζεστό με το θερμός της 

Beper.

Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, με εξωτερική ματ 

βαφή και επένδυση από ειδικό υλικό ώστε να μην καίγεστε.

Το καπάκι του μπορεί να λειτουργήσει και ως ποτήρι.

1 ΛΙΤ.

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ    8,90€



Μικροσυσκευές κουζίνας
Οι απαραίτητες μικρές συσκευές 
για την κουζίνα, αυτο τοκαλοκαίρι.



Επιτραπέζια Ηλεκτρική 
Φραπεδιέρα Beper BP.690

Ιταλικό design και ποιότητα κατασκευής.

Μία συσκευή που θα στολίσει την κουζίνα σας, 

ενώ ταυτόχρονα θα κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη. 

Φτιάξτε σε δευτερόλεπτα τον καθημερινό σας 

φραπέ ή οποιοδήποτε άλλο παγωμένο ρόφημα 

επιθυμείτε! Ετοιμάστε παγωμένο αφρόγαλα για 

έναν εντυπωσιακό freddo cappuccino. Βάλτε τη 

φαντασία σας να δουλέψει και φτιάξτε εντυπωσιακά 

milk shakes.

100W 500ml 2
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ    32,90€



Παγωτομηχανή 0,5lt 
Beper BG.001H

Φτιάξτε μόνος σας το παγωτό σας με 

αγνά υλικά, όπως εσείς το επιθυμείτε. 

Ακολουθήστε τις συνταγές που θα βρείτε 

στη συσκευασία ή δημιουργήστε τις δικές 

σας απολαύσεις!

7W 500ml

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ    24,90€



Ηλεκτρικός παγοθραύστης - 
παρασκευαστής γρανίτας 2 σε 1, 
Beper BG.200Y

Θρυμματίζει γρήγορα τον πάγο και σας τον 

ετοιμάζει είτε σε μεσαία κομμάτια για τον καφέ 

σας ή τα κοκτέιλ σας είτε σε ψιλά κομματάκια 

για γρανίτες, σορμπέ και άλλες παγωμένες 

λιχουδιές. Διαθέτει:

- λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι 

- 2 επιλογές μεγέθους πάγου

- κανάτα 1100ml

- σπάτουλα ανάμειξης μέσα στην κανάτα

- αντιολισθητικά πόδια

25W 1100ml

ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ    46,90€

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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