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Még több gyümölcslé, még kevesebb erőfeszítéssel
Puha gyümölcsökhöz ideális, kemény zöldségekhez nagyszerű

A gyümölcscentrifuga gyengéd préselési technológiájának köszönhetően vitaminokkal és tápanyagokkal teli

gyümölcsleveket ihat! A nagy teljesítményű motor egyaránt könnyedén dolgozza fel a puha gyümölcsöket és a

kemény zöldségeket. Élvezze az egészséges és ízletes otthoni gyümölcsleveket minden nap!

Puha gyümölcsökhöz ideális

Kiváló ízű, rostokban gazdag gyümölcslé

Beépített cseppzáró rendszer

A zöldség és gyümölcs egy cseppje sem vész kárba

0% BPA

Robusztus motor a 30 perces folyamatos gyümölcscentrifugáláshoz

Masszív felépítés

Minden levehető alkatrész mosogatógépben tisztítható

Az erős motornak köszönhetően a legkeményebb zöldségekkel is elbánik

Halk motor
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Fénypontok Műszaki adatok

Cseppzáró rendszer

Mindig tartsa tisztán a konyhapultot, a

gyümölcslékészítés végeztével is. A

csepegésgátló megakadályozza, hogy a

gyümölcslé az asztalra csepegjen.

BPA-mentes

0% BPA

Mosogatógépben tisztítható

A még egyszerűbb és gyorsabb tisztítás

érdekében az összes levehető alkatrész

biztonságosan tisztítható mosogatógépben.

Puha gyümölcsökhöz ideális

A gyengéd préselési technológiának

köszönhetően kiváló ízű és magas

tápanyagtartalommal rendelkező

gyümölcsleveket készíthet olyan puha

zöldségekből és gyümölcsökből, mint pl. a

paradicsom, a gránátalma és a szőlő.

Folyamatos centrifugálás 30 percig

A gyümölcscentrifuga lehetővé teszi, hogy

hatalmas adag gyümölcsöt és zöldséget

dolgozhasson fel, folyamatosan, akár 30

percen keresztül. A 1,5 literes kannának

köszönhetően soha nem volt még könnyebb

felszolgálni a gyümölcsleveket.

Masszív felépítés

A halk és megbízható motor lehetővé teszi a

maximális lékinyerést a gyümölcsökből és

zöldségekből. Nagy teljesítményének

köszönhetően egyszerűen feldolgozhatja a

keményebb zöldségeket is mint pl. a répa vagy

cékla.

Halk motor

A halk működésű motornak köszönhetően a

nap bármely szakában használhatja a

gyümölcscentrifugát, anélkül, hogy bárkit is

zavarna.

Általános jellemzők

Termékjellemzők: Csúszásmentes talp

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,5 m

Frekvencia: 50 Hz

Energiaellátás: 200 W

Feszültség: 220 V

Pohár űrtartalma: 1,5 L

Gyümölcshústároló kapacitása: 1,5 L

Fordulat/perc: 100 fordulat/perc

Kialakítás

Szín: Fekete

Kidolgozás

A készülék anyaga: Tritan (TM) műanyag
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