Odšťavňovač
Odšťavňovač
bílá / AG
MES25G0

Výkonný odšťavňovač zpracuje celé ovoce
bez nutnosti ho předkrájet: rychle, čistě a
snadno.
●

●

●

●

●

Extra velký plnící otvor pro celé ovoce (např. jablka) a zeleninu
- krájení není nutné
Mikro sítko z nerezové oceli pro optimální odšťavňování
Praktická výpust s DripStop zabraňuje odkapávání po extrakci
a zůstává tak vždy čistá.
Vysoce bezpečný: motor běží jen v případě, že není spotřebič v
provozu a má správně nasazené víčko
Praktický s dvěmi rychlostmi pro měkké a tvrdé ovoce

Technické údaje
rozměry spotřebiče (mm) :
rozměry palety :
počet spotřebičů na paletě :
Hmotnost netto (kg) :
hmotnost brutto (kg) :
příkon (W) :
napětí (V) :
frekvence (Hz) :
délka kabelu :
Typ zástrčky :
aprobační certiﬁkáty :

310 x 312 x 180
205 x 80 x 120
36
5,0
6,0
700
220-240
50/60
100,0
Gardy zástrčka bez uzemnění
CE, ROSTEST

včetně příslušenství
1 x nádržka na šťávu
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Skvělé výsledky

- velmi výkonný motor: 700 W
- XL plnící otvor pro celé ovoce nebo zeleninu - rychlá a snadná
příprava.

- nerezový mikroﬁltr pro lepší extrakci ovocné šťávy
- Hliníkové rukojeti se postarají o to, aby byl odštavňovač pevně
a těsně uzavřen.

- univerzální použití pro nejrůznější druhy ovoce a zeleniny
Komfort

- Výpust šťávy s DripStop zabraňuje kapání po extrakci a
zůstává tak čistá pro další práci.

- Velká vyjímatelná nádoba na dužinu s obsahem 2 l.
- dva stupně výkonu
- automatické oddělování vylisované masy
- přihrádka na kabel
Bezpečnost

- Safety Stop: Odšťavňovač funguje pouze tehdy, když jsou

všechny části správně smontovány a přestane fungovat, pokud
se otevřou v průběhu zpracování. Žádné riziko zranění, žádné
riziko vystříknutí šťávy.

- stabilnost odšťavňovače díky gumovým nožičkám
Čištění

- jednoduché čistění – všechny části kromě pohonu vhodné pro
mytí v myčce

Příslušenství

- Nádoba na šťávu s kapacitou 1,25 l a separátorem na pěnu.
- Kartáč pro snadné čištění síta
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