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Tekniset tiedot
• Johdon pituus: 100, kaksoiseristetty 

kompaktipistoke m
• Moottori: Yleinen yhteensopivuus, ei radio-/tv-

häiriöitä
• Virta: 800 W
• Kakkutaikinan koko: 700 g
• Kulhon sisältö: 2,5 l
• Nopeudet: 2 + pulssitoiminto, älykäs säätö
• Jännite: 220-230, 230 V
• Taajuus: 50 Hz
• Turvallisuus: Automaattinen moottoria suojaava 

säädettävä katkaisin
• Väri: Valkoinen, keltaiset tehosteet
• Puhdistaminen: Kaikki lisäosat voi pestä 

astianpesukoneessa

Muotoilutiedot
• Kotelo, sekoittimen kansi, syöttöpainin, sisäkulho: 

PP
• Sekoittimen kädensija, sitruspuserrin, vaivausosa: 

PP
• Mehulinko: PP
• Kulho, kannet, sekoituskulho ja -kannu: SAN
• Teline, syöttölevy, makkaraputket: ABS
• Metallinen terä ja lisäosat: ruostumaton teräs & 

ABS
• Vispilä: Metallinen pallovispilä, muovikotelo
• Pidikekulho, makkaraerotin: POM
• Painikkeissa kalvopinnoite: silikonikumi
• Kierrekansi ja paneeli: ruostumaton teräs & ABS
• Lihamyllyn jauhamisputki ja kierrevarsi: 

alumiinirunko
• Hedelmäsiivilä: PP, ruostumatonta terästä
• Säädettävä viipalointiterä: POM, ABS, 

ruostumaton teräs

Lisätarvikkeet
• Terä ruostumatonta terästä: Silppuamiseen, 

sekoittamiseen, taikinan vaivaamiseen ja 
soseuttamiseen

• Sekoituskannu (1,5 l): Hedelmien sekoitukseen ja 
soseuttamiseen ja pirtelöjuomien tekemiseen

• Vaivausosa: Kaikenlaisten taikinoiden 
sekoittamiseen ja vaivaamiseen

• Leikkuuterä ruostumatonta terästä: 
Keskikokoisten viipaleiden tekemiseen kasviksista 
ja hedelmistä

• Raasteterä, keskikoko: Keskikokoisen raasteen 
tekemiseen kasviksista ja hedelmistä

• Rakeistusosa, keskikoko: Perunoiden 
raastamiseen

• Raasteterä, ohut: Ohuen raasteen tekemiseen 
hedelmistä ja kasviksista

• Säädettävä viipalointiterä: Kasvisten ja hedelmien 
viipaloimiseen

• Vispilä: Vispaamiseen, vatkaamiseen ja 
emulsioiden tekemiseen
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