
Recommended by
Anthony William:

„Omega Juicers е любимата ми марка, а MM900 е 
любимата ми сокоизстисквачка, тъй като 
никоя друга сокоизстисквачка на пазара не 
извлича сок от целина като този!“

Специално 
проектирана да 

изцежда още 
повече сок:

капачка за 
целина

Специализираната 
сокоизстисквачка за целина 

Omega Juicers MM900

√ Лично препоръчана от Антъни Уилям
√ Специално проектирана капачка за целина гарантира превъзходен 

добив от сок от целина
√ Прави и много други сокове
√ Оптимизирана за целина версия на модела Omega Juicers 8227/8228

*All food-contacting parts BPA-free. **For non-commercial use; 6 months for commercial use.



Vitamix Professional Series 300

Налични цветове: хром

Пионерът на сок от целина Антъни Уилям използва 
MM900 от Omega Juicers. Уилям посочва, че 
качеството на самата сокоизстисквачка е от ключово 
значение, освен качеството на използваната 
органична целина, за да се увеличи максимално 
хранителната стойност. Ето защо Уилям си партнира 
с опитния американски производител Omega, за да 
разработи цяла бавна сокоизстисквачка, специално  
за изцеждане на цели стръкове целина: Omega Juicers 
MM900. Уилям: „Omega Juicers е моята любима 
марка, а MM900 е любимата ми сокоизстисквачка ... 
никоя друга сокоизстисквачка на пазара не извлича 
сок от целина като тази.“ Нашите собствени тестове 
потвърдиха, че добивът на сок от този модел 
очевидно превъзхожда този на други устройства в 
същия ценови диапазон. Но сокоизстисквачките 
Omega MM900 могат да направят още повече 
благодарение на капачка за целина, полезна за 
изцеждане на диви билки, пшенична трева, 
ечемичена трева, листа маруля, спанак, краставици и 
други богати на хлорофил растения. Машината се 
предлага с втора регулируема капачка, специално 
изработена за изцеждане на моркови, цвекло, 
ябълки, цитрусови плодове и други изключително 
здравословни плодове и зеленчуци.
Предимства накратко: 

• Лично препоръчано от Антъни Уилям
• Специално проектираната капачка от целина осигурява 
превъзходен добив от сок от целина
• Прави и много други сокове
• Оптимизирана за целина версия на Omega Juicer 8227/8228

Включени продуктови елементи

Данни за продукта

Item no. 51705CR (chrome)
EAN 0 737416 009043
Материал на корпуса BPA-free* пласмаса
Функционалности Сокоизстискване
Капацитет 30 минути / 1.5 л
Special feature Специална капачка за изцеждане на целина
Скорост 80 Об./мин.
Размери ШxВxД 165 x 394 x 368 мм
Тегло 7 кг
Мощнаст 200 w
Волтаж 240 V
Гаранция (домашна употреба) 5 години
Гаранция (търговска употреба) 6 месеца
Сертифицирано качество BPA-free*, 

• Двигател със захранващ кабел
• Корпус на сокоизстисквачка, включително 
входен улей
• Бункер
• Шнек
• Две регулируеми капачки за пулпа (едната 
специално за целина)
• Контейнер на сок (без BPA)
• Контейнер на целулоза (без BPA)
• Бутало
• Цедка
• Четка за почистване
• Ръководство за употреба
 

Omega Juicers MM900

*All food-contacting parts BPA-free. 




