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HR2181/00

Életre szóló konyhai eszközök
Simára turmixolás egy lépésben

A két pengével rendelkező innovatív turmixolórendszer segítségével tökéletesen

simára turmixolhatja az alapanyagokat. Ez a turmixgép a tartós konyhai

eszközöket kínáló Robust termékcsalád tagja. A Robust termékcsaláddal a főzés

minden nap öröm.

Masszív felépítés

Tömör fém alapzat

2 literes ovális, karcmentes üveg edény

Energiatakarékos 850 W-os motor

5 éves garancia a termékre és 15 éves garancia a motorra

Alapvető funkciók – tökéletesen

Rozsdamentes acél fűrészes vágókések

Automata gyorsító funkció, 5 sebesség és pulzálás

Nagy kapcsolók az egyszerű kezelhetőség érdekében

Egyszerűen tisztítható felületek és mosogatógépben tisztítható edény

Technológia – ahol számít

Kétpengés turmixolórendszer a folyamatos alapanyag-áramlásért
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Fénypontok

2 literes karcmentes üveg edény

A 2 literes edény minőségi bórszilikát üvegből

készült, amely karcálló, és forró alapanyagok

feldolgozására is alkalmas. Az egyedülálló

ovális alak biztosítja az alapanyagok

egyenletes áramlását, így biztosítva a sima

eredményt. Az ovális edény könnyen tárolható

a hűtőszekrény ajtajában, hogy az elkészült

ételek és italok sokáig frissek maradjanak.

Automata gyorsító funkció

Az automata gyorsító funkció fokozatosan

növeli a sebességet 0-tól 11000

fordulat/percre 15 másodperc alatt. Még a

legkeményebb alapanyagok is egy lépésben

turmixolhatók.

Nagy kapcsolók

A turmixolás igazán könnyű bármilyen

sebességen az egyszerűen kezelhető nagy

kapcsolóknak köszönhetően.

Energiatakarékos 850 W-os motor

Tartós teljesítményre kifejlesztve. Regisztráció

esetén 15 éves garancia a motorra.

Kétpengés turmixolórendszer

A Robust turmixgép különleges

turmixolórendszere két kést tartalmaz, amelyek

egymással ellentétes irányban forognak, eltérő

sebességgel. Az egyik kés fűrészes vágóélei

még a legkeményebb alapanyagokat is

elvágják. A másik kés az alapanyagok

optimális áramlását biztosítja az edényben,

hogy a hozzávalókból tökéletesen selymes

keverék legyen.

Kiterjesztett termékgarancia

A termékre vonatkozó 5 éves garancia és a

motorra vonatkozó 15 éves garancia a vásárlást

követő 3 hónapon belül megtett regisztráció

után lép életbe.

Tömör fém alapzat

A Robust turmixgép kiváló minőségű

anyagokból készült, így ez a konyhai eszköz

egy életre szól. A nagy igénybevételre

tervezett, présöntéses eljárással kialakított fém

készülékház biztosítja a szükséges stabilitást a

turmixolás során.
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

Automata gyorsító funkció: 15 másodperc alatt

automatikusan felgyorsul a maximális

sebességre, így garantált az egy menetben

történő turmixolás

Beépített kábeltároló

Csúszásmentes lábak

Sebességbeállítás: 5 és pulzus

Tartozékok

Mérőpohár

Kivitelezési jellemzők

Bevonat anyaga: Sajtolt alumínium

Az edény anyaga: Bórszilikát üveg

Turmixkehely anyaga: Üveg

Kés anyaga: Rozsdamentes acél

Szín(ek): Alumínium és szürke

Műszaki adatok

Nagy befogadóképességű turmixpohár: 1,5 l

Frekvencia: 50/60 Hz

Tápellátás: 850 W

Feszültség: 220-240 V

Vezetékhossz: 1,2 m

Turmixkehely űrtartalma: 2 l

Méretek

Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 39,0 x 31,0 x

30,6

Termék tömege: 5,75 kg

Tömeg csomagolással együtt: 6,91 kg

Egyszerűen tisztítható

Levehető alkatrészek: Mosogatógépben

mosható

Sima felület: Perem és szegély nélkül

Garancia

Kiterjesztett garancia: 5 éves garancia a

termékre és 15 éves garancia a motorra

Fenntarthatóság

Újrahasznosított anyagokból előállítva: 24 %

Újrahasznosítható anyagok: 83 %

Energiafogyasztás készenléti módban: 0,4 W
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