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Sage BEM825

THE BAKERY BOSS™ 
KUCHYŇSKÝ ROBOT 

Profesionální kuchyňský robot SAGE  
the Bakery Boss přináší do vaší domácnosti 
všestranného pomocníka, kterého neunaví  
ani ta nejhustší konzistence těsta. Vysoce  
kvalitní provedení je stejná jako u profesionálních 
výrobků používaných v komerčních provozech.
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Plochá metla Plochá metla  
s gumovou stěrkou

Hnětací hák Drátěná  
šlehací metla

Systémem planetárního mixování
Hlava mixéru zajišťuje rotaci nástavce po 
vnitřním obvodu mixovací nádoby, zatímco 
nástavec rotuje v opačném směru kolem své 
osy. Tím je zajištěno důkladné a rovnoměrné 
zpracování potravin. 

12 stupňů rychlosti se zobrazují na rychlostním 
ukazateli. Jednotlivé stupně pomáhají 
rychle a efektivně zpracovat různé přísady. 
Elektronická regulace a vysoký výkon motoru 
zajistí konstantní otáčky motoru bez ohledu na 
množství zpracovávaných potravin.

•  Bezpečnostní tlačítko zvednutí a sklopení hlavy 
mixéru (hlava se nezvedne ani nesklopí, pokud 
tlačítko není stisknuto)

•  Bezpečnostní zámek misky

•  Elektronická pojistka proti přetížení sítě

•  Tepelná pojistka proti přehřátí

•  Sada 4 nástavců v základním vybavení

•  Praktické navíjení přívodní kabelu  
do základny mixéru

Základní popis a funkce
•  Profesionální mixér pro mixování,  

šlehání a hnětení

•  Systém planetárního mixování pro důkladné  
a rovnoměrné zpracování potravin

•  Elektronická regulace se snímačem zatížení 
motoru pro zajištění konstantních otáček

•  Podsvícení LED ukazatel rychlosti  
se snadnou kontrolou otáček

•  LED osvětlení nádoby

•  LCD displej s časovačem

•  3,8l nerezová a 4,7 l skleněná nádoba  
na mixování s praktickou rukojetí

•  Maximální hmotnost zpracovávaného  
těsta 600 g + 375 ml vody

•  Otočný ovladač nastavení rychlosti mixování
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Nerezová nádoba  
s ochranným krytem

Extra velká skleněná 
mixovací nádoba 4,7 l 

Příslušenství
•  Plochá metla

•  Široká šlehací metla

•  Hnětací hák

•  Plochá metla se stěrkou

•  Praktická stěrka

•  Ochranný kryt misky – chrání před 
nežádoucímu potřísnění mixéru a současně 
napomáhá ke snadnému přidávání potravin

• Extra velká skleněná mixovací nádoba 4,7 l

Technické specifikace
•  Příkon 1200 W

•  Použité materiály: litá nerezová ocel,  
slitina ušlechtilých kovů

•  Rozměry (v × š ×h): 38 x 34 x 22 cm

•  Hmotnost: 8 kg


