
Sulčiaspaudė, VitaExtract, 150 W, juodas
MESM731M

Priedai esantys komplektacijoje
1 x Receptų knygelė
1 x Indas sultims
1 x Šepetėlis

VitaExtract lėta sulčiaspaudė su MixControl
funkcija gali išspausti tokio tirštumo sultis,
kokio tik pageidaujate.
● Sulčių spaudimo technologija yra itin švelni, todėl sultys

spaudžiamos lėtais, bet efektyviais apsisukimais, kurių dėka jos
išgaunamos ypatingai sveikos.

● Naudokite MixControl funkciją nustatyti Jūsų sulčių ar vaisių
kokteilio tirštumą ir minkštimo kiekį.

● Aukštos kokybės ir tvirto 150 vatų variklio dėka pasiekiamas
didžiausias veiksmingumas dirbant ypatingai tyliai.

● Pridedamoje receptų knygelėje atraskite įkvepiančias sveikų
sulčių idėjas, kurias galite išspausti trimis filtrais (gerai
spaustos, rupiai ar šerbeto tipo).

● Prietaiso valymas yra lengvas ir greitas dėka patogios guminės
besisukančios dalies - tiesiog įpilkite į vidų vandens ir palikite
dubenį valytis, prietaisui veikiant.

Techniniai duomenys
Gaminio išmatavimai (mm) :  427 x 152 x 152
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  355 x 210 x 500
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :

 205.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis antrinėje pakuotėje :  1
Kiekis paletėje(vnt) :  30
Svoris neto (kg) :  4,920
Svoris bruto (kg) :  5,7
Prijungimo galia (W) :  150
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  50/60
Elektros laidos ilgis (cm) :  110,0
Kištuko tipas :  Gardy-/K kištukas be įžeminimo
Atitikties sertifikatai :  Morocco
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VitaExtract lėta sulčiaspaudė su MixControl
funkcija gali išspausti tokio tirštumo sultis,
kokio tik pageidaujate.

Puikūs rezultatai

- Unikalios lėtos spaudimo technologijos (55 apsisukimai/min)
dėka galėsite gauti tokį rezultatą, kokio tik pageidaujate - dėl
tokio švelnaus spaudimo proceso, ingredientai išlaiko savo
maistingąsias medžiagas

- Aukštos kokybės ir tvirto 150 vatų variklio dėka pasiekiamas
didžiausias veiksmingumas

- MixControl svirtis pasirinkti sveikų sulčių tirštumą ir
minkštimo kiekį

- Trys filtrai (gerai spaustoms, rupioms ar šerbeto tipo sultims),
pasigaminti sveikas sultis, vaisių kokteilius ar šerbetus.

- Itin atsparūs tritano sraigtai gali spausti kietus vaisius ir
daržoves, riešutus ar šaldytus vaisius.

Komfortas

- Universaliai panaudojamas įvairiems vaisiams ir daržovėms

- Tylus darbas, netrukdant žmonių namuose

- Grįžtamoji funkcija greitai atnaujinti sulčių gamybą

- Guminės besisukančios dalies dėka galite lengvai sumaišyti
ingredientus sulčių indo viduje ir pilti sultis

- Sulčių snapelis su DripStop technologija, apsaugančia nuo
lašėjimo, leidžia išlaikyti švarų darbastalį po spaudimo

- Pridedama receptų knygelė įkvėps Jus daugeliui idėjų ir ne
vien tik gamintis sultims

Saugumas

- Visos prietaiso detalės, besiliečiančios su maisto produktais,
yra be BPA, tad liksite saugūs ir sveiki

- Variklis veiks tik tokiu atveju, jei prietaisas bus surinktas
teisingai, o dangtelis bus uždarytas

Valymas

- Specialiai sukurtas šepetys lengvam ir kruopščiam prietaiso
išvalymui

- Prietaiso valymas yra patogus dėka guminės besisukančios
dalies - tiesiog įpilkite į vidų vandens ir palikite dubenį valytis,
prietaisui veikiant.

- Prietaiso priedai yra nuimami ir gali būti plaunami indaplovėje

Pridedami priedai

- Indas sultims 1000 ML

- Indas minkštimui 1300 ML

- Trys filtrai: gerai spaustoms, rupioms ar šerbeto tipo sultims
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