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Dane techniczne
• Silnik: Uniwersalny mechanizm tłumiący 

zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego
• Moc: 800 W
• Pojemność misy na ciasto: 700 g
• Zawartość miski: 2,5 l
• Prędkości: system smart control
• Napięcie: 230 V
• Częstotliwość: 50 Hz
• Długość przewodu: 100, podwójnie izolowany z 

odlewanym wtykiem m
• Bezpieczeństwo: Automatyczny wyłącznik 

chroniący silnik
• Kolor: Biały i przydymiony żółty
• Czyszczenie: Wszystkie akcesoria nadają się do 

mycia w zmywarce

Dane techniczne konstrukcji
• Obudowa, pokrywka blendera, popychacz, miska: 

Tworzywo PP
• Uchwyt blendera, wyciskarka do owoców 

cytrusowych, akcesorium do wyrabiania ciasta: 
Tworzywo PP

• Sokowirówka: Tworzywo PP
• Miska, pokrywki, dzbanek blendera, kubek 

blendera: Tworzywo SAN
• Uchwyt wkładki, taca podająca, nasadka masarska: 

Tworzywo ABS
• Metalowy nóż i wkładki: stal szlachetna i 

tworzywo ABS (akrylonitryl, butadien i styren)
• Trzepaczka: Metalowa trzepaczka, obudowa z 

poliformaldehydu
• Uchwyt na akcesoria, separator do kiełbas: 

poliformaldehyd
• Folia na przyciskach panelu: guma silikonowa
• Nakrętka i panel: stal szlachetna i tworzywo ABS 

(akrylonitryl, butadien i styren)
• Część tnąca maszynki do mięsa i wał ślimakowy: 

stop aluminium
• Filtr do owoców: tworzywo PP, stal szlachetna
• Regulowana tarcza krojąca: Poliformaldehyd, 

tworzywo ABS (akrylonitryl, butadien i styren), 
stal szlachetna

Akcesoria
• Ostrze ze stali szlachetnej: Sieka, miesza, wyrabia 

ciasto, przeciera, miksuje
• Naczynie blendera (1,5 l): Miksuje i przeciera 

owoce
• Narzędzie do wyrabiania ciasta: Wyrabia i miksuje 

wszystkie rodzaje ciasta
• Nóż ze stali szlachetnej do siekania: Kroi warzywa 

i owoce (średnia grubość)
• Wkładka do szatkowania (średnia grubość): 

Szatkuje warzywa i owoce (średnia grubość)
• Wkładka do rozdrabniania (średnia grubość): 

Rozdrabnia ziemniaki
• Wkładka do szatkowania na drobno: Drobno 

szatkuje owoce i warzywa
• Regulowana tarcza krojąca: Kroi warzywa i owoce
• Sokowirówka: Robi soki ze świeżych owoców i 

warzyw
• Trzepaczka: Ubija i emulguje
•
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