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Aprítógépek (elektromos, háztartási használatra), borsdarálók [nem kézi működtetésű], csövek porszívókhoz,

dagasztógépek, gyúrógépek, darálók háztartási használatra [nem kézi], függönyhúzó készülékek (elektromos-),
gyümölcsprések [elektromos, háztartásihasználatra], habverők [elektromos, háztartási használatra], hámozógépek;
háztartási robotgépek [elektromos]; húsdarálók [gépek], italok készítésére szolgáló berendezések (elektronikus),
kávédarálók [nem kézzel működtetett], kefék [elektromos],kenyérvágó gépek, keverőgépek háztartási használatra
(elektromos), kések (elektromos-), kolbásztöltőgépek, konzervnyitók [elektromos], konyhai gépek [elektromos),
lyukasztógépek, perforálógépek, magasnyomású tisztítóberendezések, mixerek, műanyagcsomagolások
hegesztésére szolgáló készülékek (elektromos), nyírógépek, nyírógépek állatokhoz, nyíróollók (elektromos), ollók
(elektromos), őrlőgépek, parkettafényesítő gépek (elektromos), porelszívó készülékek tisztítási célra,
porszívóhozcsatlakoztatható illatszer- és fertőtlenítőszer szóróberendezések, porszívók, portalanító készülékek
tisztítási célra, ragasztópisztolyok (elektromos), ragasztószalag-adagolók [gépek], szőnyegtisztító gépek és
készülékek (elektromos), tisztítógépek ésberendezések (elektromos), tisztítókészülékek (gőzzel működő),
varrógépek, vasalógépek, zöldségreszelő gépek, zsákok porszívókhoz.
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Állatnyíró eszközök, borotvapengék, borotvatokok, borotvák (elektromos vagy nem elektromos),

borotválkozó készletek, diótörők, füllyukasztó készülékek, hajnyíró gépek (elektromos és nem elektromos),
hajsütővasak, húsdarálók (kéziszerszámok], kézi hajsütőeszközök, konzervnyitók (nem elektromos),
körömreszelők (elektromos), körömvágók, (elektromos vagy nem elektromos), manikűrkészletek, sütővasak,
szakállnyírók, szempilla-csavarók, szőrtelenítő eszközök, depilálók (elektromos és nem elektromos),
vasalók,zöldségszeletelők, zöldségvágók.
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Ágymelegítők, cumisüveg melegítők (elektromos), elektromos eszközök joghurt készítéséhez, elektromos

ventilátorok személyes használatra, elszívóernyők (konyhai), fertőtlenítő készülékek, forróvíztartályok
(elektromos), rázóedények (elektromos);főzőedények és főzőberendezések, főzőlapok; főzőlapok, platnik,
fűtőberendezések, fűtőelemek, fűtőtestek, fűtőkészülékek (elektromos), gyorsrázó (nyeles) serpenyők;
(elektromos); hajsütők, hajszárítók, háztartási hűtőkészülékek és berendezések, hőpárnák,elektromos nem
gyógyászati használatra, kávéfilterek (elektromos), kávéfőzőgépek (elektromos), kávéfőzők (elektromos),
kávépörkölő gépek; kávépörkölő készülékek, kenyérkészítő gépek, kenyérpirítók, kenyérsütő gépek,
keresőlámpák, zseblámpák, kézszárítókészülékek mosdókhoz, klímaberendezések, lábmelegítők, elektromos vagy
nem elektromos, levegő szagtalanító készülékek, légnedvesítő készülékek központi fűtés radiátorokhoz, légszárító
készülékek, merülőforralók, mikrohullámú sütők [főzőkészülékek],nyársak roston sütéshez, nyársforgató
készülékek, olajsütők, fritőzök (elektromos), ostyasütők (elektromos), pecsenyesütő készülékek, rostok
[sütőkészülékek], grillsütők; szárító/párologtató készülékek, takarók, elektromos fűtésű, nem
gyógyászatihasználatra, ventilátorok [légkondicionálás], villanyfőzőlapok, vízforralók, autogejzírek, vízmelegítők
[készülékek].
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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