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Сокоизтисквачка

MESM731M Бавнооборотната сокоизтисквачка
VitaExtract с MixControl за регулиране
гъстотата на вашия здравословен сок по
ваш вкус.
● Squeezing технологията дава възможност за внимателно

приготвяне на сокове чрез изтискване на сока на ниски
обороти

● Благодарение на MixControl можете сами и безпроблемно
да определите гъстотата на вашите сокове и смутита

● Мощният и надежден 150 ватов мотор работи ефикасно и
особено тихо.

● В приложената книжка с рецепти ще намерите
вдъхновяващи идеи за направата на здравословни напитки с
до 3 филтъра за сокове, смутита и сорбета.

● Просто сипете вода и включете - уредът се почиства на
практика сам.

Техническа информация
размери на уреда (mm) :  427 x 152 x 152
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  355 x 210 x 500
Dimensions of the master case (mm) :  375 x 220 x 515
размери на палета :  205 x 80 x 120
количество за единица опаковка :  1
стандартен брой единици за палет :  30
Units per layer :  6
Нето тегло (kg) :  4,9
бруто тегло (kg) :  5,7
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  150
напрежение :  220-240
честота (Hz) :  50/60
Вид щепсел :  Gardy щепсел без заземяване
сертификати за одобрение :  CE
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MESM731M

Бавнооборотната сокоизтисквачка
VitaExtract с MixControl за регулиране
гъстотата на вашия здравословен сок по
ваш вкус.

Отлични резултати

- Уникалната технология на бавна екстракция (55 об./мин)
позволява по-добър резултат: съставките запазват своите
здравословни вещества, благодарение на щадящото
пресоване.

- Мощен и здрав 150 ватов мотор с изключителна
ефективност

- MixControl лост за регулиране на количеството на целулоза
и гъстотата на здравословния сок

- 3 филтъра (фин, груб и сорбе) за сокове, смутита и сорбета

- Тритановият винт с отлична устойчивост смачква ядки,
жилави или замразени плодове и зеленчуци

Комфорт

- Универсална употреба за различни видове плодове и
зеленчуци

- Работи особено тихо

- Функция реверс за лесно освобождаване на заседнали
парчета

- Благодарение на ротационната четка със силиконов шабер
можете лесно да смесвате продуктите вътре в купата и
директно да изсипвате сок

- Чучурът с DripStop предотвратява прокапването и
осигурява чиста работна среда

- В приложената книжка с рецепти ще намерите
вдъхновяващи идеи за направата не само на сокове

Сигурност

- Всички пластмасови части, които са в допир до
хранителните продукти са без ВРА

- Моторът се задвижва само при правилен монтаж и
затворен уред

Почистване

- Специално разработена четка за лесно и прецизно
почистване

- Просто наливате вода и включвате - уредът се почиства на
практика сам.

- Аксесоарите са подходящи за съдомиялна

Включени аксесоари

- Контейнер за сок 1000 ml

- Контейнер за пулп 1300 ml

- 3 филтъра за фино, грубо и сорбе


