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tefal  התחברזאפ השוואת מחירים > חשמל ואלקטרוניקה > מגהצים > השוואת מחירים מגהצים אורח, שלום

חיפוש - tefalמגהצים

מותג

(95)   Tefal

(1)   Braun

סוג המגהץ

(1) יבש

(55) אדים

(41) קיטור

טווח מחירים

(21) עד 300  ₪

(34) ₪  500 - 300

(22) ₪  1,000 - 500

(19) מעל 1,000  ₪

עוצמת אדים

(7) 120  גרם לדקה

(7) 200  גרם לדקה

(6) 90  גרם לדקה

(5) 30  גרם לדקה

(4) 100  גרם לדקה

בחירה מרובהעוד...

הספק

(28) 2400  וואט

(21) 2200  וואט

(10) 2600  וואט

(7) 2300  וואט

(5) 2135  וואט

בחירה מרובהעוד...

מס' מדרגיםנמצאו 96 מגהצים דירוג המוצר |  מחיר |  מס' חנויות |  פופולריות |  מיין לפי: 

Tefal GV9080 מגהץ  קיטור
הספק: 500  גרם לדקה, עוצמת אדים: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

בעל אפשרות ויסות, וסת אדים: כבל חשמל, סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2400  וואט,
פרטים נוספים >  ,7/2017 תאריך כניסה לזאפ: 1.6  ליטר, קיבולת מיכל מים:

הוסף חוות דעת

₪ 926 - 1,455

השוואת מחירים

מתוך 22 חנויות

Tefal GV5225 מגהץ  אדים
סוג החיבור: 2000-2250  וואט, 2135  וואט, הספק: קיטור, אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

תאריך כניסה לזאפ: 0.1  ליטר, קיבולת מיכל מים: בעל אפשרות ויסות, וסת אדים: כבל חשמל,
פרטים נוספים >  ,5/2012

(3 חוות דעת)

₪ 438 - 575

השוואת מחירים

מתוך 13 חנויות

Tefal GV5245 מגהץ  קיטור
הספק: 90  גרם לדקה, עוצמת אדים: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

בעל אפשרות ויסות, וסת אדים: כבל חשמל, סוג החיבור: 2000-2250  וואט, 2135  וואט,
פרטים נוספים >  ,9/2012 תאריך כניסה לזאפ:

הוסף חוות דעת

₪ 432 - 679

השוואת מחירים

מתוך 20 חנויות

Tefal GV9061 מגהץ  קיטור
הספק: 480  גרם לדקה, עוצמת אדים: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

בעל אפשרות ויסות, וסת אדים: כבל חשמל, סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2400  וואט,
פרטים נוספים >  ,7/2017 תאריך כניסה לזאפ: 1.6  ליטר, קיבולת מיכל מים:

(חוות דעת אחת)

₪ 866 - 1,399

השוואת מחירים

מתוך 30 חנויות

אני רוצה לקנות

סינונים נוספים

סוג החיבור

וסת אדים

תאריך כניסה לזאפ

בחירת מאפיין

 
 
 

חפש

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים
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Tefal GV8963 מגהץ  קיטור
הספק: 440  גרם לדקה, עוצמת אדים: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

בעל אפשרות ויסות, וסת אדים: כבל חשמל, סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2400  וואט,
פרטים נוספים >  ,7/2017 תאריך כניסה לזאפ: 1.6  ליטר, קיבולת מיכל מים:

(2 חוות דעת)

₪ 849 - 1,199

השוואת מחירים

מתוך 16 חנויות

Tefal GV8931 מגהץ  קיטור
סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2400  וואט, הספק: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

פרטים נוספים >  ,8/2016 תאריך כניסה לזאפ: 1.6  ליטר, קיבולת מיכל מים: כבל חשמל,

הוסף חוות דעת

₪ 817 - 999

השוואת מחירים

מתוך 18 חנויות

Tefal GV8964 מגהץ  קיטור
הספק: 440  גרם לדקה, עוצמת אדים: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

בעל אפשרות ויסות, וסת אדים: כבל חשמל, סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2400  וואט,
פרטים נוספים >  ,9/2017 תאריך כניסה לזאפ: 1.6  ליטר, קיבולת מיכל מים:

הוסף חוות דעת

₪ 936 - 1,190

השוואת מחירים

מתוך 23 חנויות

Tefal FV3845 מגהץ  אדים
הספק: 30  גרם לדקה, עוצמת אדים: אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

תאריך ללא אפשרות ויסות, וסת אדים: כבל חשמל, סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2300  וואט,
פרטים נוספים >  ,5/2015 כניסה לזאפ:

(חוות דעת אחת)

₪ 220 - 329

השוואת מחירים

מתוך 11 חנויות

Tefal FV9650 מגהץ  אדים
הספק: 220  גרם לדקה, עוצמת אדים: אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

תאריך 0.35  ליטר, קיבולת מיכל מים: כבל חשמל, סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2600  וואט,
פרטים נוספים >  ,9/2016 כניסה לזאפ:

(2 חוות דעת)

₪ 345 - 629

השוואת מחירים

מתוך 15 חנויות

Tefal GV6720 מגהץ  קיטור
הספק: 120  גרם לדקה, עוצמת אדים: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

בעל אפשרות ויסות, וסת אדים: כבל חשמל, סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2400  וואט,
פרטים נוספים >  ,6/2015 תאריך כניסה לזאפ: 1.6  ליטר, קיבולת מיכל מים:

(חוות דעת אחת)

₪ 575 - 899

השוואת מחירים

מתוך 11 חנויות

Tefal FV9740 מגהץ  אדים
הספק: 230  גרם לדקה, עוצמת אדים: אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

בעל אפשרות ויסות, וסת אדים: כבל חשמל, סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2800  וואט,
פרטים נוספים >  ,2/2018 תאריך כניסה לזאפ: 35  ליטר, קיבולת מיכל מים:

הוסף חוות דעת

₪ 423 - 548

השוואת מחירים

מתוך 10 חנויות

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=947278
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=947278
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=947278
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=947278
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=929792
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=929792
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=929792&rmf=1
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=954909
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=954909
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=954909&rmf=1
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=900218
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=900218
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=900218
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=900218
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=930465
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=930465
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=930465
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=930465
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=901128
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=901128
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=901128
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=901128
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=973680
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=973680
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=973680&rmf=1


Tefal GV5220 מגהץ  קיטור
הספק: 90  גרם לדקה, עוצמת אדים: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

,9/2010 תאריך כניסה לזאפ: כבל חשמל, סוג החיבור: 2000-2250  וואט, 2135  וואט,
פרטים נוספים >

הוסף חוות דעת

₪ 637 - 668

השוואת מחירים

מתוך 3 חנויות

Tefal GV9461 מגהץ  קיטור
הספק: 260  גרם לדקה, עוצמת אדים: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

,2/2013 תאריך כניסה לזאפ: כבל חשמל, סוג החיבור: 2000-2250  וואט, 2200  וואט,
פרטים נוספים >

(2 חוות דעת)

₪ 1,548 - 1,579

השוואת מחירים

מתוך 4 חנויות

Tefal FV3810 מגהץ  אדים
הספק: 95  גרם לדקה, עוצמת אדים: אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

,11/2012 תאריך כניסה לזאפ: כבל חשמל, סוג החיבור: 2000-2250  וואט, 2100  וואט,
פרטים נוספים >

(2 חוות דעת)

₪ 229 - 329

השוואת מחירים

מתוך 6 חנויות

Tefal FV9603 מגהץ  אדים
הספק: 200  גרם לדקה, עוצמת אדים: אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

,1/2014 תאריך כניסה לזאפ: כבל חשמל, סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2600  וואט,
פרטים נוספים >

הוסף חוות דעת

₪ 457 - 520

השוואת מחירים

מתוך 5 חנויות

Tefal FV3840 מגהץ  אדים
הספק: 115  גרם לדקה, עוצמת אדים: אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

,3/2014 תאריך כניסה לזאפ: כבל חשמל, סוג החיבור: 2000-2250  וואט, 2200  וואט,
פרטים נוספים >

הוסף חוות דעת

₪ 347 - 348

השוואת מחירים

מתוך 2 חנויות

Tefal GV8980 מגהץ  קיטור
הספק: 380  גרם לדקה, עוצמת אדים: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

,7/2014 תאריך כניסה לזאפ: כבל חשמל, סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2400  וואט,
פרטים נוספים >

(חוות דעת אחת)

₪ 1,249 - 1,850

השוואת מחירים

מתוך 10 חנויות

Tefal FV 1320 מגהץ  אדים
הספק: 50  גרם לדקה, עוצמת אדים: אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

תאריך ללא אפשרות ויסות, וסת אדים: כבל חשמל, סוג החיבור: עד 1500  וואט, 1400  וואט,
פרטים נוספים >  ,5/2014 כניסה לזאפ:

הוסף חוות דעת

₪ 109 - 179

השוואת מחירים

מתוך 14 חנויות

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=773196
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=773196
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=773196&rmf=1
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=840486
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=840486
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https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=875790&rmf=1


Tefal GV9360 מגהץ  קיטור
סוג החיבור: 2000-2250  וואט, 2200  וואט, הספק: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

פרטים נוספים >  ,9/2008 תאריך כניסה לזאפ: כבל חשמל,

(2 חוות דעת)

מחיר: 1,489 ₪ | משלוח: חינם

מחיר סופי: 1,489 ₪

לקנייה

תוכי ב-

(186 חוות דעת)

Tefal GV8461 מגהץ  קיטור
הספק: 260  גרם לדקה, עוצמת אדים: קיטור, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

,2/2013 תאריך כניסה לזאפ: כבל חשמל, סוג החיבור: 2000-2250  וואט, 2200  וואט,
פרטים נוספים >

(8 חוות דעת)

מחיר: 1,050 ₪ | משלוח: חינם

מחיר סופי: 1,050 ₪

לקנייה

תוכי ב-

(186 חוות דעת)

Tefal GV8335 מגהץ  אדים
הספק: 210  גרם לדקה, עוצמת אדים: קיטור, אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

,8/2013 תאריך כניסה לזאפ: כבל חשמל, סוג החיבור: 2000-2250  וואט, 2200  וואט,
פרטים נוספים >

(2 חוות דעת)

מחיר: 1,136 ₪ | משלוח: חינם

מחיר סופי: 1,136 ₪

לקנייה

המאיר ב-

(1621 חוו"ד)

Tefal FV4645 מגהץ  אדים
הספק: 140  גרם לדקה, עוצמת אדים: אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

,6/2015 תאריך כניסה לזאפ: כבל חשמל, סוג החיבור: מעל 2250  וואט, 2400  וואט,
פרטים נוספים >

הוסף חוות דעת

מחיר: 399 ₪ | משלוח: חינם

מחיר סופי: 399 ₪

לקנייה

סמארט דיל ב-

(640 חוות דעת)

Tefal FV1220 מגהץ  אדים
הספק: 70  גרם לדקה, עוצמת אדים: אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

פרטים נוספים >  ,10/2016 תאריך כניסה לזאפ: עד 1500  וואט, 1200  וואט,

הוסף חוות דעת

מחיר: 149 ₪ | משלוח: חינם

מחיר סופי: 149 ₪

לקנייה

גאדג'ט דילס ב-

(246 חוות דעת)

Tefal FV1520 מגהץ  אדים
הספק: 25  גרם לדקה, עוצמת אדים: אדים, סוג המגהץ: ,Tefal מותג:

וסת אדים: כבל חשמל, סוג החיבור: 1500-1750  וואט, עד 1500  וואט, 1500  וואט,
,8/2004 תאריך כניסה לזאפ: 25  ליטר, קיבולת מיכל מים: בעל אפשרות ויסות,

פרטים נוספים >

הוסף חוות דעת

₪ 144 - 179

השוואת מחירים

מתוך 8 חנויות

1 2 3 4

חיפוש חנויות מגהצים לפי עיר

שולחנות גיהוץקטגוריות משלימות:

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים

קניתי כזה הוסף להשוואת דגמיםהוסף למועדפים
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זקוקים למגהץ? השוו כאן מחירים למגוון סוגי מגהצים: מגהץ קיטור, מגהץ אדים, מגהצים יבשים, מגהצי קיטור יבשים, מגהצים עם עוצמת אדים של 200 גרם לדקה, 160 גרם
,Tefal ,Morphy Richards ,Kenwood לדקה, 95 גרם לדקה, מגהצים בעלי כבלים חשמליים, מגהצים אלחוטיים, בהספק של 2400 וואט, 1800 וואט, 1900 וואט, ממותגים כגון

בראון, פיליפס, ועוד.

מוצרים מומלצים
בהשראת חיפושים קודמים

(13 חוות דעת)

axy S9 Plus SM-G965F 128GB טלפון סלולרי…

החל מ-₪3040

השוואת מחירים

 

(2 חוות דעת)

Xiaomi Redmi Note 5 64GB טלפון סלולרי

החל מ-₪885

השוואת מחירים

אודות

אודות zap השוואת מחירים
תנאי שימוש

האיזור האישי
צור קשר

מידע שימושי

שאלות ותשובות
מדריך חנויות

נפילת מחירים
כל הקטגוריות

חוות דעת מגהצים
הרשמה לאתר

פעילות מונדיאל

zap פרסום ב

zap צרף חנותך ל
פרסם באתר

ממשק חנויות / יבואנים
ממשק מפרסמים

עולמות התוכן שלנו

תיירות
סופרמרקטים
דילים יומיים

Tavo
WiseBuy

zap360 - שיווק לעסקים

אפליקציות ומדיה חברתית

חוות דעת

Tefal GV9061GV8962 Pro Express ContTefal GV5225GV8960 Pro Express Cont
Tefal GV6720Tefal GV8963Morphy Richards 300261Tefal FV9650

המידע המופיע ב zap מסופק על ידי החנויות עצמן ובאחריותן בלבד. במידה ונתקלת בבעיה כלשהי בנתונים המוצגים באתר, אנא שלח אלינו הודעה ואנו נטפל בעניין.
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https://www.zap.co.il/rss.aspx
http://www.facebook.com/zapcompare
https://plus.google.com/109411606834604144015
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/30818887/
https://itunes.apple.com/il/app/zap.co.il-z-p-hsww-t-mhyrym/id475731440?mt=8
http://apps.microsoft.com/windows/he-il/app/zap/2934beee-3309-4aec-8d01-8904d435558d
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cellerium.client.zap&hl=en
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/zap-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/ea873c7b-cc13-4cf4-82a3-44c732300ff9
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=948830
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=916903
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=821356
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=879604
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https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=947278
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