
Maszynki do mielenia, CompactPower, 500
W, Biały
MMWPL3001

Duża moc w kompaktowej formie.
Niezawodna pomoc w każdej kuchni.
● Mocny i wydajny silnik. Moc zablokowania silnika (Motor

Block Power) na poziomie 2000 W gwarantuje dokładne
przetwarzanie składników w bardzo krótkim czasie.

● Maszynka z łatwością radzi sobie z przetwarzaniem dużych
ilości żywności w bardzo krótkim czasie

● Sita ze stali szlachetnej - neutralne dla smaku i łatwe w
czyszczeniu

● Wysokiej jakości dwustronny nożyk. Dzięki nadaniu ostrości
obu stronom ma on dwa razy dłuższą żywotność i jest
przyjazny dla domowego budżetu. Możesz go więc używać dwa
razy dłużej niż nożyka jednostronnego.

● Funkcja REVERS pozwala na odwrócenie kierunku mielenia
w przypadku zablokowania urządzenia np. przez włókniste
kawałki mięsa. Zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo pracy
oraz pozwoli oszczędzić czas konieczny, aby rozkręcić komorę
mielenia i usunąć z niej blokujące kawałki żywności.

Dane techniczne
Wymiary urządzenia (mm) :  250 x 160 x 230
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :

 260 x 255 x 280
Wymiary palety :  212.5 x 80.0 x 120.0
Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym :  2
Standardowa ilość jednostek na palecie :  72
Masa netto (kg) :  4,041
Masa brutto (kg) :  4,5
Moc przyłączeniowa (W) :  500
Napięcie (V) :  220-230
Częstotliwość (Hz) :  50/60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :  120,0
Rodzaj wtyczki :  Wt. Euro bez uziemn.do 2,5 A
Świadectwa homologacji :  CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :  120,0
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Maszynki do mielenia, CompactPower, 500
W, Biały
MMWPL3001

Duża moc w kompaktowej formie.
Niezawodna pomoc w każdej kuchni.

Doskonałe rezultaty

- Komora mielenia: 8 cm

- Moc przyłączeniowa: 500 W

- Moc zablokowania silnika: 2000 W

- Wydajność: 2.5 kg/min.

Komfort

- Duży otwór wsypowy, praktyczny popychacz

- Zintegrowany schowek na akcesoria

- Oszczędność miejsca przy przechowywaniu

Wyposażenie

- Dwustronny nożyk - dzięki nadaniu ostrości obu stronom
nożyka jest on wydajnieszy i bardziej przyjazny dla domowego
budżetu

- Sita o średnicy oczek: 2,7 / 4 mm

Bezpieczeństwo

- Funkcja REVERS dla lepszego bezpieczeństwa pracy

- Gumowe końcówki w podstawie gwarantują stabilność pracy
urządzenia
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