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Общи спецификации
• Отделение за прибиране на шнура
• Крачета без хлъзгане
• Предпазни щипки
• 2 скорости

Технически спецификации
• Мощност: 650 W
• Контейнер за плодова каша: 2 л
• Напрежение: 220-240 V
• Улей за подаване с диаметър: 75 мм
• Честота: 50/60 Hz
• Дължина на шнура: 1,2 м

Спецификации на дизайна
• Материал - корпус и щипки: ABS
• Материал - капак: SAN
• Материал - контейнер за плодова каша и 

тласкач: PP
• Материал - улей за изливане: Неръждаема 

стомана
• Материал - кана за сок: Кана от SAN и капак от 

ПП
• Цветове: черен

Аксесоари
• Кана за сок: 1500 мл
•

Сокоизстисквачка
650 W, 2 л  
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