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تعريف بالشركة

الطموح

أولوياتنا 

هوهو لألجهزة الكهربائية  واألثاث  المنزلى هى شركة مساهمة مصرية 
متميزة   فى مجال األجهزة الكهربائية واألثات المنزلى، تعمل الشركة 

على تقديم منتجات متميزة تحظى بإرضاء جميع األطياف واألذواق.

طموحنا المنافسة على القمة واإلبتكار والتجديد حتى نصبح من أحسن 
الشركات فى أفريقيا والشرق األوسط .

من أهم أولوياتنا فى الشركة هى راحة العميل والتى تتمثل فى تقديم 
منتجات عالية الجودة بإسعار تنافسية تتناسب مع مقدرة المواطن 

المتوسط وأيضا فى خدمة مابعد البيع وسهولة التواصل مع الشركة 
فى حالة وجود مشكلة .
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LED شاشات تليفزيون
نقدم تشكيلة كبيرة من التليفزيونات الذكية و العادية ذات الشكل الجذاب و 
التصميم العصري بكافة المقاسات و االختيارات المصنعة طبقًا ألفضل معايير 

الصناعة العالمية على أرض مصر حتى نتيح للعميل حرية األختيار حسب ما يناسبه 
و يرضي األذواق المختلفة

HOHO تلفيزيونHOHO تلفيزيون تلفيزيون HOHO الذكي

منتجاتنا
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IPS / TFT. شاشة التلفزيون24 / 32 / 39 / 43 بوصة *
* يتوافق Zero X مع متطلبات حماية البيئة.

* توصيل مباشر مع الكومبيوتر
USB دعم *

* 16:9 شاشة عرضية
* ضبط إلغالق ذاتي للجهاز.

HDMI دعم *
* ضبط التيار الكهربائي.

* إغالق إشارة تلقائي عند إنقطاع التيار الكهربائي.

يمنحك تجربة مشاهدة غامرة ، فكلما زادت الدقة ، زادت وضوح تفاصيل الصورة.
ستحصل البرامج التلفزيونية واألفالم المفضلة لديك على الشاشة األكثر واقعية.

ــا صــورة علــى  ــرة مًع ــة الصغي ــن البيكســالت - تشــكل النقــاط الملون ــون HOHO بماليي تمتلــئ شاشــات تلفزي
ــل فــي كل مشــهد. ــة أصغــر التفاصي ــا. يمكنــك اآلن رؤي ــون لدين شاشــة التلفزي

منتجاتنا

HOHO تلفيزيون
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IPS / TFT. شاشة التلفزيون32 / 43 / 49/ 55 بوصة *
* يتوافق Zero X مع متطلبات حماية البيئة.

* توصيل مباشر مع الكومبيوتر
USB دعم *

* 16:9 شاشة عرضية
* ضبط إلغالق ذاتي للجهاز.

HDMI دعم *
* ضبط التيار الكهربائي.

* إغالق إشارة تلقائي عند إنقطاع التيار الكهربائي.

يســاعدك  الشــبكة.  والتلفزيــون علــى  األفــالم  مــوارد  مــن  HOHO Smart TV مجموعــة كاملــة  يغطــي 
التلفزيــون الذكــي HOHO المــزود بنظــام NEW UI 8.0 Android ، المدمــج فــي Wifi ، علــى االســتمتاع بالكثيــر 
مــن التطبيقــات المدهشــة ويمكنــك تصفــح المحتويــات بطريقــة ســهلة للغايــة. ســهولة الوصــول إلــى 

ــيطة. ــة بس ــل واجه ــع دلي ــة م ــة الحي ــج التلفزيوني ــائط والبرام ــوى الوس محت

تلفيزيون HOHO الذكي
Smart TV

منتجاتنا
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الغاليات الكهربائية
نقدم تشكيلة كبيرة من الغاليات الكهربائية المصنعة من أجود أنواع االستانليس 

ستيل و الزجاج الحراري اآلمن على البيئة تحت أفضل معايير توفير الطاقة و 
يجمع بين قوة األداء و الشكل العصري و متوفر بألوان مختلفة.

غالية زجاجغالية زجاج غالية زجاج

* فصل تلقائي
* سخان كهربائي قوي

* تقنية توفير الطاقة
* كاتل زجاج / استانليس ستيل

* سعة 1.5 / 1.8 لتر
* 1500 وات

* 220 فولت
* 60/50 هيرتز

* الفوالذ مقاوم للصدأ
*قاعدة دوارة بزاوية 360 درجة

LED ضوء *

منتجاتنا
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* فصل تلقائي
* سخان كهربائي قوي

* تقنية توفير الطاقة
* كاتل زجاج / استانليس ستيل

* سعة 1.5 / 1.8 لتر
* 1500 وات

* 220 فولت
* 60/50 هيرتز

* الفوالذ مقاوم للصدأ
*قاعدة دوارة بزاوية 360 درجة

LED ضوء *

منتجاتنا

غالية ستانليس ستيل
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LED اللمبات
نقدم تشكيلة كبيرة من اللمبات بأنواعها )لمبات الليد - مصابيح إضاءة داخلية 
وخارجية بأنواعها( مصنعة بتقنيات توفير الطاقة و أكثر من 30000 ساعة من 

العمل بأحجام و قدرات و أنواع مختلفة.

HOHO لمباتHOHO Eco لمبات HOHO Plus لمبات

* لمبات ليد
* 15/12/9 وات

* تقنية توفير الطاقة
* كفاءة عالية و أمان تام
* 30000 ساعة من العمل

منتجاتنا



9

منتجاتنا

المكانس الكهربائية
نقدم تشكيلة كبيرة من المكانس الكهربائية المصنعة من أجود األنواع تحت 

أفضل معايير توفير الطاقة و تجمع بين قوة األداء و الشكل العصري و متوفرة 
بألوان و أشكال مختلفة.

مكنسة كهربائيةمكنسة كهربائيةمكنسة كهربائية

* سعة الخزان: 21 لتر / 22 لتر / 25 لتر
* شفط قوي: 2000 واط

* أقصى حد 220 فولت~50 هيرتز 
* نظام التخلص من األتربة

* فلتر مضاد للبكتيريا
* كيس قماش سهل التنظيف
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مراوح الحائط
نقدم تشكيلة كبيرة من المراوح المصنعة بتقنيات توفير الطاقة و تتحمل 

ساعات متواصلة من العمل بأحجام و قدرات و أنواع مختلفة

مروحة HOHO حائطمروحة HOHO حائط مروحة HOHO حائط

* خاصية مانعة التذبذب
* انخفاض مستوى الضجيج

* 3 سرعات
* 5 شفرات

منتجاتنا
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منتجاتنا

مراوح العامود
نقدم تشكيلة كبيرة من المراوح العامودية المصنعة من أجود األنواع تحت 

أفضل معايير توفير الطاقة و تجمع بين قوة األداء و الشكل العصري و متوفرة 
بألوان و أشكال مختلفة.

* 5 شفرة بالستيكية
* سرعة رياح قوية

* هادئة جدا ومتوازنة
* 3 سرعات
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مروحة HOHO عامود

* 5 شفرة بالستيكية
* سرعة رياح قوية

* هادئة جدا ومتوازنة
* 3 سرعات

منتجاتنا
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