Kompatibilní s vakuovým
nástavcem SBL002

Extrémně vysoká
odolnost prodlužuje
jeho použitelnost
a životní cyklus

THE FRESH & FURIOUS™
STOLNÍ MIXÉR
Sage SBL620

Stolní mixér pro nejjemnější smoothies, sekání, mixování,
přípravu pokrmů, drcení ledu. 1,5 l nádoba z Tritanu™
se zabudovaným nožovým systémem Kinetix®,
který poskytuje 100% výsledky mixování.
Konstrukce čepelí v kombinaci s vysokootáčkovým
motorem poskytuje tichý a účinný proces mixování.
Nože z chirurgické oceli zajistí jejich dlouhodobou ostrost.
Tritan je stejně průzračný jako sklo, ale navíc je téměř
nemožné ho rozbít, nebo poškrábat, např. při sekání ledu
nebo při mytí v myčce. Tritan jako materiál je velmi lehký,
čímž snižuje spotřebu energie nejen při přepravě.
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Základní popis

Funkce

• Stolní mixér pro jemné smoothies, sekání, mixování,
přípravu pokrmů, drcení ledu, vakuové mixování
( VAC Q – není součástí výrobku ) apod.

• Nastavení 5 rychlostí

• 1,5l nádoba z TritanuTM se zabudovaným nožovým
systémem Kinetix® na mixování

• Předprogramované funkce: Ice Crush (Drcení
ledu), Smoothie (Krém) a Green smothie

• Přednastavené programy: Zelené smoothie,
Drcení ledu, Smoothie

Technické údaje

• Speciální tlačítko PULSE

• Příkon 1300 W

• Široké sekací nože z chirurgické oceli
přizpůsobené tvaru dna nádoby

• Použité materiály: litá nerezová ocel, slitina
ušlechtilých kovů a TritanTM

• LCD displej s odpočítáváním doby mixování
• Osvětlená tlačítka

• Rozměry (v × š (rukojeť směřující na stranu)×h):
43,2 x 17,8 x 21,6 cm

• Jedinečný design víka s očkem umožňuje
snadné sejmutí víka

• 5 rychlostí
• Hmotnost: 4 kg

• Vnitřní odnímatelné víčko umožňuje přidání
ingrediencí do nádoby během mixování
• Nádobu na mixování je možné mýt v myčce nádobí

Extra odolné nádoby z Tritanu™
Odolné proti nárazu, rozbití
a vhodné pro mytí v myčce.
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Nožový systém Kinetix™
Kombinuje funkčnost výkonného mixéru se
zpracováním suroviny a poskytuje všestrannost
a pohodlí. Led dokáže proměnit až na sníh. Dodává
smoothie a dipům krémovější strukturu. Neexistují
nezpracované suroviny.
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