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moderne foodprocessoren har noe av den mest avanserte teknologien. 

 sikres av det unike SmartControl-systemet som automatisk velger de beste 

 for hvert bruksområde.
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Tekniske spesifikasjoner
• Ledningslengde: 100, dobbeltisolert med form på 

kontakt m
• Motor: Universell, radio-/tv-støy dempes
• Kraft: 800 W
• Kakedeigkapasitet: 700 g
• Innhold i bolle: 2,5 l
• Hastigheter: 2 + pulsfunksjon, smartkontroll
• Spenning: 220-230, 230 V
• Frekvens: 50 Hz
• Sikkerhet: Automatisk nullstillbar avslåing som 

beskytter motoren
• Farge: Hvit med dampstøvgul
• Vaske: Alt tilbehøret kan vaskes i 

oppvaskmaskinen

Designmessige spesifikasjoner
• Kabinett, mikserlokk, stapper, innleggsbolle: PP
• Mikserhåndtak, sitruspresse, eltetilbehør: PP
• Juicer: PP
• Bolle, lokk, hurtigmikserkanne, hurtigmikserkopp: 

SAN
• Utstyrsholder, matebrett, pølsehorn: ABS
• Metallkniv og utstyr: rustfritt stål & ABS
• Visp: Metallkolbe, plastkabinett (pom)
• Redskapsbolle, pølseseparator: POM
• Folie på panelknapp: silikongummi
• Skruhette og panel: rustfritt stål & ABS
• Behandlingsrør til kjøttkvern & skrueskaft: 

aluminiumslegering
• Fruktfilter: PP, rustfritt stål
• Justerbar skjæreplate: POM, ABS, rustfritt stål

Tilbehør
• Blad i rustfritt stål: Til å hakke, blande, elte, lage 

puré, mikse
• Mikserkanne (1,5 l): Til å blande, lage puré av og 

riste frukt
• Elteredskap: Til å elte og mikse alle typer deig
• Hakkekniv i rustfritt stål: Til medium kutting av 

grønnsaker og frukt
• Utstyr for medium strimling: Til medium strimling 

av grønnsaker og frukt
• Utstyr for medium maling: Til å male poteter
• Utstyr for finstrimling: Til finstrimling av frukt og 

grønnsaker
• Justerbar skjæreplate: Til kutting av grønnsaker og 

frukt
• Visp: Til pisking, visping og emulgering
•
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