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Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai pastangų
Puikiai tinka ir minkštiems vaisiams, ir kietoms daržovėms
Su šioje sulčiaspaudėje naudojama švelnaus spaudimo technologija išspausite sultis, kuriose gausu vitaminų ir
maistingų medžiagų! Tvirtas variklis leidžia spausti minkštus vaisius ir kietas daržoves. Mėgaukitės sveikomis ir
skaniomis namuose paruoštomis sultimis kiekvieną dieną!
Puikiai tinka minkštiems vaisiams
Puikus sulčių skonis ir kokybė su koncentruota tekstūra
Lašėjimo sustabdymo sistema integruota snapelyje
Išsunkite iš vaisių ir daržovių kiekvieną lašą
Tvirtas variklis, kad sultis būtų galima spausti nesustojant 30 min.
0 % BPA
Tvirtos konstrukcijos
Dėl stipraus variklio galima spausti kiečiausias daržoves
Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje
Tylus variklis

Lėtaeigė sulčiaspaudė
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Ypatybės
Puikiai tinka minkštiems vaisiams

Spauskite sultis nesustodami 30 min.

Tylus variklis

Dėl naudojamos švelnaus spaudimo
technologijos iš minkštų vaisių ir daržovių, pvz.,
pomidorų, granatų ar vynuogių, išspausite
puikaus skonio sultis, kuriose gausu vitaminų ir
maistingų medžiagų.

Naudodamiesi sulčiaspaude nepertraukiamai
galite spausti didelį vaisių ir daržovių kiekį 30
min. Sultis su 1,5 l ąsočiu patiekti itin lengva.

Dėl tyliai veikiančio variklio, sulčiaspaude
galite naudotis bet kuriuo metu ir netrukdyti
šalia esantiems žmonėms.

Be bisfenolio A (BPA)

Galima plauti indaplovėje

0 % BPA

Kad plauti būtų lengviau ir greičiau, visas
nuimamas dalis galima saugiai plauti
indaplovėje.

Lašėjimo sustabdymas

Užtikrinkite, kad jūsų virtuvės stalas visada
būtų švarus, net kai baigėte spausti sultis.
Lašėjimo sustabdymas užtikrina, kad ant stalo
nenukristų nė vienas lašelis.

Tvirtos konstrukcijos

Tyliai veikiantis ir patikimas variklis leis
išspausti iš vaisių ir daržovių didžiausių sulčių
kiekį. Jis toks galingas, kad gali apdoroti net
kietas daržoves, pvz., morkas ir burokėlius.
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Speciﬁkacijos
Bendrosios speciﬁkacijos
Produkto savybės: Neslystančios kojelės
Techniniai duomenys
Maitinimo laido ilgis: 1,5 m
Dažnis: 50 Hz
Maitinimas: 200 W

Įtampa: 220 V
Ąsočio talpa: 1,5 l
Tirščių indo talpa: 1,5 l
Konstrukcija
Spalva: Juoda
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Apdaila
Pagrindinio korpuso medžiaga: „Tritan“ (TM)
plastikas

