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Spesifikasi Teknis
• Daya listrik: 500 W
• Kecepatan: 2 + pulse
• Frekuensi: 50-60 Hz
• Pengaman: Sistem kunci pengaman untuk 

pendeteksian tutup & mangkuk, Rem mekanis 
pada toolholder akan berhenti dalam 1,5 detik

• Voltase: 220-240 V
• Panjang kabel: 1,2 m
• Motor: Universal, menekan gangguan radio/tv
• Warna: Putih cerah dan biru celestial
• Kapasitas volume mangkuk untuk bahan kering: 2 l
• Kapasitas volume mangkuk untuk cairan: 1,2 l
• Kapasitas mangkuk untuk tepung: 500 g
• Kapasitas mangkuk untuk adonan: 830 g
• Kapasitas volume blender untuk cairan: 1 l

Spesifikasi desain
• Wadah: ABS
• Saklar & toolholder: ABS & POM
• Mangkuk, tutup, pusher: SAN & ABS
• Cakram pengemulsi: ABS
• Pisau dan bilah logam: baja anti karat
• Pegangan pisau: PP & PET
• Gelas Blender, tutup & takaran: SAN, PP
• Pegangan pisau tabung blender: nylon 60
• Pisau blender: baja anti karat

Aksesori
• Alat untuk mengadoni: Untuk mengadoni biasa 

dan adonan yang berat
• Pisau cacah baja anti karat: Mencacah, mengocok, 

mengentalkan, meremukkan, memotong, 
Menguleni, melumat, mencincang, mengaduk, 
mengadoni

• Bilah parutan sedang: Untuk memarut sayuran, 
buah, keju

• Bilah granulating sedang: Untuk membuat butiran 
kentang, keju

• Cakram pengemulsi: Untuk pengocokan hingga 
berbusa, pengocokan biasa dan mengemulsi

• Bilah pengiris sedang: Untuk mengiris sayuran dan 
buah

• Blender: Mencampur, menghancurkan, membuat 
busa, menggiling, membuat pure, Homogenizing, 
mencairkan, menggerus, mengocok, Mengaduk, 
pure kental
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