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Αξεσουάρ
• Φίλτρο για φρούτα
• Μύλος: ναι

Γενικές προδιαγραφές
• Σύστηµα τύλιξης καλωδίου
• Ταχύτητες: 5 και στιγµιαία λειτουργία

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ρεύµα: 600 W
• Γυάλα µε µεγάλη χωρητικότητα: 2 l
• Τάση: 220-240 V
• Συχνότητα: 50/60 Hz

Προδιαγραφές σχεδίασης
• Υλικό κατασκευής περιβλήµατος: PP
• Υλικό κατασκευής κανάτας: SAN
• Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι
• ∆ιαθέσιµο(α) χρώµα(τα): Λευκό µε κίτρινες και 

µεταλλικές αποχρώσεις
•

Μπλέντερ
600 W 2 λίτρων 

Προδιαγραφές
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