
 

 

Basın Bülteni                                                                                                                                 

 
Media Markt mağazalarında lezzet tutkunlarına güzel haber:  

HOMEND ROYALTEA ÇAY MAKİNESİ VE DE LONGHI MULTIFRY  

ŞİMDİ MEDIA MARKT’TA 

Avrupa’nın bir numaralı elektronik market zinciri Media Markt, mutfakların 

vazgeçilmezi olacak Homend Çay Makinesi ve De Longhi Multifry’i tüketicilerinin 

beğenisine sunuyor. Türlüden pizzaya, balıktan rostoya her çeşit yemeği en leziz 

şekilde ve kısa sürede pişiren De Longhi Multifry ve sadece Media Markt 

mağazalarında bulunan 1,9 litre kapasitesi ile su ısıtıcısı olarak da kullanılabilen 

Homend Royaltea Çay Makinesi, mutfaklara hem konfor hem lezzet getirecek.  

Media Markt, son teknolojik ürünleri tüketicileriyle buluşturmaya devam ediyor. 
“Multi pişirme” özelliğiyle pilavdan, et ve balık filetoya, güveçten türlüye kadar pek 
çok yemeği pratik ve hızlı şekilde pişirmeye olanak tanıyan De Longhi’nin en yeni 
ürünü Multifry, çok az yağ ile hızlı bir şekilde lezzetli ve sağlıklı patates kızartmaları da 
yapabiliyor. Ürün, karıştırma aparatının özel tasarımı ve otomatik hareketi sayesinde 
yemekleri nazikçe karıştırılırabiliyor. 5 çayına gelen misafirleri için kek ve turta 
yapmak isteyenlerin de kurtarıcısı olan Multifry, üst ve alt ikili ısıtma ünitesi sayesinde 
ısıyı yemeklerin etrafında eşit olarak dağıtarak pişirmeye de yardımcı oluyor. 

Media Markt’ın tüm mağazalarında ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de 
bulunan Homend’in en yeni serisi Royaltea ise günün her saatinde taze ve iyi 
demlenmiş çay içmek isteyenlere özel olarak tasarlandı. 1,9 litre suyu sadece 6 
dakikada kaynatma özelliğiyle dikkat çeken ürün çelik gövdesi ile paslanmayı da 
önlüyor. Homend Royaltea’nin sıcak tutma sistemi sayesinde, kaynatılan su uzun süre 
sıcak kalabilirken, İngiliz teknolojisi ile üretilen kontrol ünitesi ile yıllar geçse de tüm 
özelliklerini ilk günkü gibi koruyor. 2 yıl resmi üretici garantisiyle sunulan ürüne Media 
Markt mağazaları ve mediamarkt.com.tr’den ulaşabilirsiniz. 

De Longhi Multifry: 489 TL 

Homend Royaltea 149 TL 
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Detaylar için:  

De Longhi Multifry: 

http://www.mediamarkt.com.tr/mcs/product/HOMEND-Royaltea-1711-2000-W-

%C3%87elik-%C3%87ay-Makinesi,103452,504070,1796611.html?langId=-14 

Homend Royaltea: 

http://www.mediamarkt.com.tr/mcs/product/HOMEND-Royaltea-1711-2000-W-

%C3%87elik-%C3%87ay-Makinesi,103452,504070,1796611.html?langId=-14 

Özge Aksoy Türker- Cohn&Wolfe / 212 328 31 39 - 195 / ozge.aksoy@grey.com.tr 
 

Media Markt Hakkında 

Dünya markalarını en uygun fiyat garantisiyle sunan Avrupa’nın 1 numaralı elektronik market zinciri Media Markt,  satış öncesi ve sonrası 

kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlamaktadır. 1979 yılında ilk mağazasını Almanya’nın Münih kentinde açan Media Markt, sırasıyla 

Avusturya, İtalya, İsviçre, Macaristan, Polonya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İsveç, Rusya ve Türkiye’deki mağazalarıyla 

teknoloji severlerle buluştu. 14 ülkede 750 mağazası 45.000’den fazla çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi 

konumunda bulunan Media Markt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. Media Markt, 14 adedi 

İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, 

Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bulunan toplam 39 mağazası ile hizmet vermektedir. www.mediamarkt.com.tr            
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