STOLNÍ MIXÉR
THE KINETIX® TWIST™
Sage BBL405

Stolní mixér je vhodný pro sekání, mixování, přípravu
pokrmů, drcení ledu a další. Nožový systém Mini KinetixTM
kopíruje svým tvarem dno nádoby, vložené potraviny rotují
nádobou po vnitřním okraji směrem vzhůru a následně
padají středem přímo na nožový systém. Vždy tak dosáhnete
dokonalého zpracování potravin, včetně ledové tříště.
1,5l nádoba z Eastman TritanuTM, BPA free, je vysoce odolná
proti poškrábání, prasknutí nebo rozbití. Vydrží až 10krát více
mycích cyklů v myčce na nádobí v horním koši než nádoby
vyrobené z běžného polykarbonátu.
Speciální program Smootie zajišťuje pravidelné spínání
motoru od pomalých po vysoké otáčky. Díky unikátnímu
pohybu uvnitř nádoby dochází k promíchání a provzdušnění
směsi, až po dosažení lahodného smoothie.
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Funkce automatického čištění umožňuje
rychlé a snadné odstranění nečistot
z těžko dostupných míst (zpod nožů
a ze dna nádoby).
Unikátní nástavec pro lisování citrusových
plodů umožňuje lisovat šťávu přímo do
nádoby mixéru, ale po sejmutí může rovněž
sloužit jako malý stolní odšťavňovač.

Příslušenství
• Nádoba na mixování
• Víko s vnitřním vyjímatelným víčkem
(slouží jako odměrka)
• Nástavec pro lisování citrusových plodů

Základní popis
• Stolní mixér pro sekání, mixování,
přípravu pokrmů, drcení ledu apod.

Technické specifikace

• 1,5l nádoba na mixování z Eastman
TritanuTM, BPA free

• Napětí: 220 – 240 V ~ 50 Hz

• Nožový systém Mini Kinetix® zaručuje 100%
výsledky mixování
• Sekací nože kopírují tvar základny nádoby,
zaručení rovnoměrného zpracování

• Příkon: 1000 W
• Použité materiály: slitina ušlechtilých kovů,
Eastman TritanTM
• Rozměry: 42,5 x 17 x 19,5 cm (v x š x h)

• Multifunkční víko - po vyjmutí vnitřního víka
je možné nasadit lisovací trn

• Hmotnost: 2,5 kg

• Lisovací trn můžete použít jako stolní
odšťavňovač nebo odšťavňovat šťávu
z citrusů přímo do nádoby

Funkce

• Osvětlená tlačítka

• Program Smoothie

• Ochrana proti přetížení

• Funkce Pulse

• Úložný prostor pro přívodní kabel

• Funkce automatického čištění (Auto Clean)

• 4 elektronické rychlosti

Nožový systém
Mini Kinetix®
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Nástavec pro lisování
citrusových plodů
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