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Technické specifikace
• Motor: Univerzální, potlačení rušení rádia/televize
• Spotřeba: 600 W
• Příprava těsta na bábovku: 400 g
• Obsah nádoby: 1,8 l
• Rychlost: 2 + puls
• Napětí: 220 - 240 V
• Frekvence: 50 – 60 Hz
• Délka šňůry: 150, dvojitě izolovaná šňůra 

s nalisovanou zástrčkou m
• Bezpečnost: Automatické, resetovatelné odpojení 

chránící motor
• Barva: Bílá se zinkově hnědými a modrými odstíny

Specifikace provedení
• Plášť, hnětač těsta, kryt pláště: PP
• Mísa, kryt, pěchovač, směšovací nádoba, mlýnek: 

SAN
• Víko odšťavňovače: SAN
• Vkládací držák, emulgační disk, přepínače: ABS
• Stěrka, držák nástrojů, vřeteno, kryt vložky: PP
• Pěchovač odšťavňovače, sítko odšťavňovače: PP
• Kovový nůž a nástavce: nerez a ABS
• Nožová jednotka mlýnku: PP, nerez
• Filtr: nerez a ABS
• Víko nádoby mixéru: PE

Příslušenství
• Nerezový nůž: Pro sekání, míchání, hnětení, 

mixování, mísení
• Nádoba mixéru (1,5 l): Pro míchání a přípravu 

pyré a koktejlů z ovoce
• Hnětací nástroj: Pro hnětení a míchání všech 

druhů těsta
• Nůž z nerezové oceli: Pro středně jemné krájení 

zeleniny a ovoce
• Nástavec pro středně jemné strouhání: Pro 

středně jemné strouhání zeleniny a ovoce
• Nástavec pro středně jemné drcení: Pro drcení 

brambor
• Nástavec pro velmi jemné strouhání: Pro velmi 

jemné strouhání ovoce a zeleniny
• Stěrka: Pro vyprázdnění mísy
• Emulgační disk: Pro šlehání, přípravu pěny a 

emulgaci
•
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