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ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ
 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
 ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ 
  ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ
  ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
  ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΠΛΕΝΤΕΡ
 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ (VACUUM BLENDERS)
 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ
 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ
 SMOOTHIE BLENDERS
 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ
 ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ
 ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΑΡΓΗΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ 
 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚOI ΣΤΥΦΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
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SENCOR  
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Για τους περισσότερους από εμάς, τα γεύματα είναι η αγαπημένη 
στιγμή της ημέρας. Το μαγείρεμα είναι πλέον ένα πραγματικό 
χόμπι, αλλά και μεγάλο πάθος για πολλούς, όπως μεγάλες είναι και 
οι δυνατότητες που έχουμε. Η SENCOR, ο ηγέτης της αγοράς στις 
οικιακές συσκευές κουζίνας, φέρνει νέες τεχνολογίες και φροντίζει 
ιδιαίτερα για το σχεδιασμό, προτείνοντας εύκολες και οικονομικές 
λύσεις.

Για να απολαύσετε το μαγείρεμα και την τέχνη 
του, η SENCOR προσφέρει εύχρηστες συσκευές 
που πληρούν και τα πιο απαιτητικά κριτήρια των 
υπερσύγχρονων κουζινών. Κομψά προϊόντα, για 
τη χαρά του μαγειρέματος, αλλά και για την ήπια 
επεξεργασία των γευμάτων μας, προκειμένου 
να διατηρούνται τα καλύτερα και πιο υγιεινά 
συστατικά.

Ακόμη και η παρασκευή γευμάτων αυτή καθαυτή 
μπορεί να είναι διασκεδαστική, γρήγορη 
και απλή, χάρη στις κατάλληλα επιλεγμένες 
συσκευές. Η μαγειρική γίνεται εύκολη, καθώς 
ορισμένες «αγγαρείες», όπως η επίπονη 
ανάδευση της ζύμης, το χτύπημα, το στύψιμο 
των χυμών και ο τεμαχισμός ή ο θρυμματισμός, 
γίνονται πλέον από τις σύγχρονες συσκευές και 
όχι από εμάς. Αφιερώνοντας λίγο χρόνο και με 
ελάχιστο κόπο, θα γίνουμε μεγάλοι σεφ στο σπίτι 
μας.
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SENCOR ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ
Ένα τέλειο πρόγευμα!
Ξεκινήστε τη μέρα σας με φρέσκα smoothies, φτιαγμένα από εποχιακά 
λαχανικά και φρούτα που σας αρέσουν, χρησιμοποιώντας ένα μπλέντερ, 
μία συσκευή παρασκευής smoothies ή ένα πολυμίξερ της SENCOR. Εάν 
σας αρέσει κάποια αλλαγή, δοκιμάστε βρώμη ή χυλό, παρασκευασμένα 
στα σύγχρονα επιτραπέζια μίξερ της SENCOR, και θα έχετε αρκετό χρόνο 
για να απολαύσετε το πρωινό, ακόμα και σε μια φορτωμένη μέρα. Για το 
δεκατιανό, όπως ένα πλούσιο σε συστατικά τοστ, χρησιμοποιήστε μια 
συσκευή επεξεργασίας τροφίμων της SENCOR και εμπλουτίστε το ψωμί 
σας με μερικά λαχανικά. 

Γρήγορο και εύκολο γεύμα τις καθημερινές
Με τη SENCOR μπορείτε να προετοιμάσετε όλα τα συστατικά για όλα 

τα γεύματά σας, εύκολα και με διασκεδαστικό και ασφαλή τρόπο. 
Φτιάξτε τώρα εσείς το φρέσκο γεύμα σας, δεν υπάρχει λόγος να 
αγοράζετε μεταποιημένα τρόφιμα. Οι μύλοι άλεσης κρέατος της 
SENCOR θα παρασκευάσουν ένα μπέργκερ σε δευτερόλεπτα, 
όλα τα συστατικά θα είναι σε ακριβείς αναλογίες από την 
προγραμματιζόμενη ζυγαριά της SENCOR και οτιδήποτε χρειάζεται 

να αναμιχθεί θα είναι έτοιμο σε 1’ με το πολυλειτουργικό μίξερ της 
SENCOR!

Δείπνο για ένα ή περισσότερα άτομα
Όλες οι βαρετές και επίπονες εργασίες στην κουζίνα μετατρέπονται 
πλέον σε διασκέδαση με τις συσκευές της SENCOR. Και πλέον η 
παράθεση γευμάτων είναι ιδανική ευκαιρία για πιο εξειδικευμένο 
μαγείρεμα και ψήσιμο, καθώς είναι η τέλεια στιγμή για τις 
κουζινομηχανές και τα ρομπότ κουζίνας της SENCOR! Μαγειρέψτε 
φρέσκα ζυμαρικά, φτιάξτε εξαιρετική ζύμη για φρέσκο ψωμί, τέλειες 
φέτες πατάτας και λαχανικά για τον μουσακά και έξτρα χτυπημένα 
ασπράδια αβγών για τις πίτες. Όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα 
και χωρίς προσπάθεια!

Αυτά είναι μερικά μόνο 
παραδείγματα και ιδέες για το πώς 
οι συσκευές κουζίνας της SENCOR 
μπορούν να κάνουν τη ζωή σας 
πιο εύκολη, πιο γευστική και πιο 
διασκεδαστική. Στις επόμενες 
σελίδες θα βρείτε πολλά εξαιρετικά 
προϊόντα, καθώς και χρήσιμες 
συμβουλές και συνταγές από τη 
SENCOR.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΤΗΝ SENCOR  

Παρασκευάστε 
γεύματα που κάνουν 
την κάθε μέρα …γιορτή!
Οι αργίες είναι ιδανικές ευκαιρίες 
για πιο περίπλοκο μαγείρεμα και 
ψήσιμο. Αυτή είναι η ιδανική στιγμή 
για τις κουζινομηχανές της SENCOR, 
οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να 
αναγάγουν τη δημιουργία ζυμών και 
κρεμών σε πραγματική διασκέδαση! 
Πολλές, μάλιστα, είναι εξοπλισμένες 
για να κόβουν σε κιμά το κρέας, για 
κόψιμο λαχανικών ή για μαγείρεμα 
λουκάνικων, αλλά και για άλλες, 
ακόμα πιο περίτεχνες συνταγές. 
Μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε 
τη μαγειρική με επαγωγικές εστίες 
ή ψηστιέρες στον κήπο ή στην αυλή 
σας και να τα έχετε μαζί σας στην 
εξοχική κατοικία σας!
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Το μαγείρεμα αναδεικνύεται 
όλο και περισσότερο σε χόμπι, 
διασκέδαση και ευκαιρία να 
μαζευτούν τα αγαπημένα 
πρόσωπα Η SENCOR θέλει να 
είναι μέρος αυτών των στιγμών, 
κατασκευάζοντας ένα πλήρες 
φάσμα συσκευών.

ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η SENCOR, ως ηγέτης στην αγορά των οικιακών συσκευών, ακολουθεί τις 
τάσεις της τεχνολογίας και εφαρμόζει καινοτομίες, εξασφαλίζοντας υψηλή 
ποιότητα, χρησιμοποιώντας ασφαλή υλικά και φέρνοντας εμπνευσμένο 
σχεδιασμό σε προσιτή τιμή σε εκατομμύρια νοικοκυριά στον κόσμο.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Η SENCOR αγαπά την καινοτομία! 
Νέα υλικά και συνεχείς βελτιώσεις 
είναι ζωτικής σημασίας για εμάς 
σε κάθε βήμα της παραγωγής και 
της ανάπτυξής μας. Οι ειδικοί μας 
ξεκινούν την παραγωγή προϊόντων 
με στόχο την επίτευξη του 
υψηλότερου ευρωπαϊκού επιπέδου 
σε κάθε λεπτομέρεια.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΑ
Οι συσκευές αναπτύσσονται 
και σχεδιάζονται με προηγμένες 
τεχνολογίες και κατασκευάζονται 
από ασφαλή, οικολογικά υλικά.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΑΝΙΟ
Για την επεξεργασία φρέσκων 
τροφίμων η SENCOR χρησιμοποιεί 
συχνά επίστρωση τιτανίου για 
τη διατήρηση των βιταμινών, 
των θρεπτικών ουσιών και 
των ενζύμων, ενώ ταυτόχρονα 
αποτρέπεται πιθανή οξείδωση και 
πολλαπλασιασμός μικροβίων.

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Οι συσκευές SENCOR ανταποκρίνονται σε ποιοτικά 
ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας κατασκευής και 
ανθεκτικότητας και ελέγχονται προσεκτικά. Αυτός είναι 
ο λόγος που η SENCOR μπορεί να παρέχει εγγυήσεις 
μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας.
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TRITAN
Το Tritan, το οποίο αρχικά 
αναπτύχθηκε για την 
επιστήμη των πυραύλων, 
χρησιμοποιείται για κανάτες, 
ποτήρια και άλλους τύπους 
δοχείων καθώς είναι ασφαλές 
και πολύ ανθεκτικό.

ΒΟΡΙΟΠΥΡΙΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ
Το βοριοπυριτικό γυαλί χρησιμοποιείται συνήθως 
σε απαιτητικές εργαστηριακές συνθήκες ή στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, γι’ αυτό το χρησιμοποιούμε στις 
συσκευές μας, εξασφαλίζοντας υψηλή ανθεκτικότητα και 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
Χρησιμοποιούμε μόνο τον υψηλής 
ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, 
τον οποίο μπορείτε να βρείτε στις 
περισσότερες συσκευές μας.

ΧΩΡΙΣ BPA
Τα πλαστικά μέρη σε όλα τα 
προϊόντα της SENCOR είναι 
ασφαλή για την υγεία και το 
περιβάλλον και πάντα είναι 
απαλλαγμένα από BPA.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ
Ο σχεδιασμός πρέπει να δίνει ευχάριστη αίσθηση οπτικά! Η 
SENCOR συνδυάζει το στιλ με την πρακτική χρησιμότητα, γι’ 
αυτό και οι περισσότερες συσκευές της διατίθενται σε ποικίλο 
διαχρονικό σχεδιασμό αλλά και σε ευρύ φάσμα μοντέρνων 
χρωμάτων.
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ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ
Είστε παθιασμένοι με την αρτοποιία και τη 
ζαχαροπλαστική; Ψάχνετε έναν χρήσιμο οδηγό για τη 
γαστριμαργική σας ενασχόληση τα Σαββατοκύριακα; 
Ή μήπως χρειάζεστε βοήθεια με τα περιστασιακά 
σας πειράματα στην κουζίνα; Η SENCOR έχει 
ακριβώς το κατάλληλο μίξερ για εσάς!

Μετατρέψτε τη χρονοβόρα και σκληρή διαδικασία 
της παρασκευής ζυμών, κρεμών και γαλακτοκομικών 
σε μια ευχάριστη και διασκεδαστική ενασχόληση!

Η μόνη βοήθεια που θα χρειαστείτε είναι 
η κουζινομηχανή σας. Αυτοί οι σύγχρονοι 
«σύντροφοι» της SENCOR, εξοπλισμένοι με 
ένα πλανητικό σύστημα ανάμιξης, μπορούν 
να φτιάχνουν αφράτες κρέμες, ενώ τα υψηλής 
απόδοσης μοτέρ μπορούν να δημιουργούν όλους 
τους τύπους ζύμης. Οι παρεχόμενες επεκτάσεις 
και τα διαθέσιμα εξαρτήματα καθιστούν εύκολη 
την παρασκευή σπιτικών ζυμαρικών, μπισκότων, 
σαλατών, ακόμα και σπιτικών λουκάνικων. 
Ανακαλύψτε το ευρύ φάσμα των μίξερ και επιλέξτε 
ένα που δεν ταιριάζει μόνο με τις ανάγκες σας, αλλά 
και με το στιλ και τα χρώματα της κουζίνας σας!
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KΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ

Αλλά και οι αναδευτήρες τους κάνουν αξιοπρόσεκτη δουλειά. Για 
παράδειγμα, ο αναδευτήρας μπορεί να επεξεργαστεί έως και 12 αβγά 
ταυτόχρονα, κτυπώντας απαλά τα ασπράδια. Ο ζυμωτήρας μπορεί να 
επεξεργαστεί οποιαδήποτε ζύμη, όσο βαριά και αν είναι, ανεξάρτητα 
από το αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πίτσα ή ψωμί, ενώ 2 ειδικοί 
αναδευτήρες φτιάχνουν την ελαφριά ζύμη χωρίς καμία δυσκολία. 
Αλλά δεν έχει σημασία πόσο καλοί είναι οι αναδευτήρες, καθώς θα 
ήταν άχρηστοι χωρίς την ενέργεια του ισχυρού μοτέρ και του σωστού 
ρυθμού και κατεύθυνσης που δίνεται από την κεφαλή. Και ποιος είναι ο 
καταλληλότερος ρυθμός; Ο πλανητικού τύπου, φυσικά! Οι αναδευτήρες 
ή οι ζυμωτήρες περιστρέφονται ταυτόχρονα γύρω από τον ίδιο τους 
τον άξονα καθώς και γύρω από το μπολ. Ακριβώς επειδή αυτός είναι ο 
μόνος τρόπος για να αναμιχθούν τέλεια όλα τα συστατικά.

Υπάρχει μόνο ένα που το ρομπότ δεν μπορεί να κάνει: να μιλά. Αλλά 
ποιος ξέρει, ίσως κάποια στιγμή…

ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΑΣ 
ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ 

ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Γνωρίστε την κορυφαία κατηγορία συσκευών του κλάδου. Ό,τι αγγίζουν μετατρέπεται σε αριστούργημα. 
Χάρη στους αναδευτήρες τους, η ζύμη είναι πάντα ελαφριά, οι κρέμες είναι λείες και τα χτυπημένα στο 
μίξερ ασπράδια αβγών απαλά σαν χιόνι. Όλα τα συστατικά μεταποιούνται τέλεια, χωρίς να γίνονται 
λάθη. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα πολυμίξερ. Η αποστολή των τυπικών ρομπότ 
κουζίνας είναι να ζυμώνουν, να αναδεύουν και να αναμιγνύουν. Μπορούν όμως, επίσης, να αλέθουν το 
κρέας και να παραγεμίζουν τα σπιτικά λουκάνικα ή τις λευκές 
πουτίγκες. Κάνουν μπισκότα. παρασκευάζοντας πρώτα τη ζύμη 
και διαμορφώνοντάς την στη συνέχεια σε τέσσερις διαφορετικές 
λιχουδιές με γλυκιές γεύσεις. Ακόμα, υπάρχει δυνατότητα 
ανάμιξης για βρεφικό πολτό και πουρέ, θρεπτικά ροφήματα για 
αθλητές ή γρανίτες για τους λάτρεις των γλυκών.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ 
ΤΗΣ SENCOR
• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ με 

εγγύηση 6 ετών
• Σώμα από χάλυβα
• LED φωτισμός στο μπολ 

ανάμιξης
• Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ 

για την παροχή περαιτέρω 
λειτουργιών (μύλος άλεσης 
κρέατος λουκάνικων, εργαλείο 
ζυμώματος

• Βελτιστοποιημένη περιστροφή 
και οικονομικά αποδοτική

• Άγκιστρα από ανοξείδωτο 
χάλυβα 
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Αυτό το πολυμίξερ είναι απλά τέλειο για την 
παρασκευή όλων των τύπων γευμάτων που 
χρειάζονται ανάμιξη, ανάδευση, άλεση ή ζύμωμα.

Κατασκευάζεται με 3 πλήμνες, ισχυρό μοτέρ και μεταβλητό 
έλεγχο ταχύτητας με ομαλή εκκίνηση και 8 επίπεδα 
ταχύτητας. Το μπολ είναι από ανοξείδωτου χάλυβα, 
έχει χωρητικότητα 3lt ενώ χωράει έως 8 αβγά. Θα σας 
εξοικονομήσει πολύ χρόνο και θα σας απαλλάξει από 
πολλή σκληρή δουλειά στα σίγουρα.

Η SENCOR επεξεργάζεται στο 100% τα περιεχόμενα του 
μπολ και εγγυάται την τέλεια ανάμιξη των συστατικών. 
Διαθέτει διαφανές καπάκι με μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας 
για εύκολη προσθήκη συστατικών κατά την ανάμιξη, 
χωρίς να δημιουργείται ακαταστασία στον πάγκο της 
κουζίνας. Διαθέτει πλαστικό καπάκι αποθήκευσης για 
το μπολ καθώς επίσης και δοχείο Tritan 1,5lt και μύλο 
άλεσης κρέατος για χονδρό και λεπτό άλεσμα.

Πλήρως Μεταλλικό Πολυμίξερ

STM 7877CH

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟ FLEXI ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ  
ΛΕΠΤΗ ΖΥΜΗ

ΟΘΟΝΗ LED ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

STM 7870GG STM 7871GR SHB 5602BL 
STM 7873VT STM 7874RD STM 7875RS 
STM 7876GD STM 7877CH STM 7878BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1.000W με εγγύηση 6 ετών.
• Στιβαρό πλήρως μεταλλικό σώμα και μεταλλικά γρανάζια.
• Μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας 8 επιπέδων, ομαλή 

παλμική εκκίνηση.
• LED για τον φωτισμό του μπολ.
• Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας 3lt (χωράει 

έως και 8 ασπράδια αβγών).
• Ειδική λεπίδα ζύμωσης FLEXI για λεπτή ζύμη, αναδευτήρας 

σχήματος Α, συρμάτινος αναδευτήρας.
• Μύλος άλεσης κρέατος και μπισκοτομηχανή. 
• Συσκευή παραγεμίσματος λουκάνικων σε 2 διαμέτρους.
• Δοχείο Tritan 1,5lt.
• Εξαρτήματα αποσπώμενα για εύκολο πλύσιμο.

Όνομα Κατηγορία Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών
Kitchen Champion Συμπαγές, ανθεκτικό, 

πολυλειτουργικό.
Όλους τους τύπους ζυμών, μπισκότων, άλεση 
κρέατος και παρασκευή λουκάνικων.

Καθημερινό μαγείρεμα και 
ψήσιμο στο σπίτι.

Απαιτητικοί ερασιτέχνες 
μάγειρές, που αναζητούν υψηλή 
λειτουργικότητα και σχεδιασμό 
υψηλής ποιότητας.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1.000W με εγγύηση 6 ετών.
• Στιβαρό, πλήρως μεταλλικό σώμα με μεταλλικά γρανάζια.
•  Μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας 8 επιπέδων, ομαλή εκκίνηση, παλμικότητα.
• Λυχνία LED που φωτίζει το μπολ.
• Συμβατικό σύστημα ζύμωσης, ανάδευσης.
• Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα 4,5lt που χωράει έως και 12 ασπράδια αβγών.
• Ζυμωτήρας, αναδευτήρας σχήματος Α, αβγοδάρτης.
• Μηχανή άλεσης κρέατος, μηχανή γεμίσματος λουκάνικων και μπισκοτομηχανή.
• Μπλέντερ 1,5lt με γυάλινη κανάτα
• Εξαρτήματα αποσπώμενα για εύκολο πλύσιμο.

Το Kitchen Champion της SENCOR προσφέρει όλα όσα 
χρειάζονται για την παρασκευή ακόμα και των πιο 
απαιτητικών γευμάτων, χάρη στην πλήρη μεταλλική 
κατασκευή και τα μεταλλικά γρανάζια και ένα ισχυρό 
ανθεκτικό μοτέρ 1.000W που καλύπτεται από 6 χρόνια 
εγγύηση.

Όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα μίξερ της SENCOR που είναι 
εξοπλισμένα με το βασικό σύστημα, το Kitchen Champion 
αναδεύει, επεξεργάζεται και αναμιγνύει το περιεχόμενο του 
κύριου μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας 4,5lt, που 
διαθέτει πρακτική, μεγάλη χειρολαβή.

Περιλαμβάνεται ακόμη και ένας μύλος αλέσεως κρέατος, μία 
συσκευής γέμισης λουκάνικων, μία μπισκοτομηχανή και ένα 
μπλέντερ με γυάλινη κανάτα 1,5lt. Και υπάρχουν ακόμη και κάποια 
πραγματικά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, όπως φωτισμός led που 
φωτίζει το εσωτερικό του μπολ.

ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ 
ΚΑΝΑΤΑ 1,5LT

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Συμπαγές Πλήρως Μεταλλικό Πολυμίξερ

STM 6352BL KITCHEN CHAMPION
STM 6350WH STM 6351GR STM 6352BL
STM 6353OR STM 6354RD STM 6355VT
STM 6356YL STM 6357GG STM 6358RS

Όνομα Κατηγορία Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών
Kitchen Champion Συμπαγές, ανθεκτικό, 

πολυλειτουργικό.
Όλοι οι τύποι ζυμών, μπισκότων, άλεση
κρέατος και λουκάνικων, ανάμιξη.

Καθημερινό σπιτικό
μαγείρεμα και ψήσιμο.

Μάγειρες που απαιτούν ποιότητα και 
καλαίσθησία
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Πολυμίξερ

STM 4460GG KITCHEN DELUXE
Ξεκινήστε το πρωί σας με ένα εξαιρετικά υγιεινό smoothie 
φρούτων, βάλτε το κοκτέιλ πρωτεΐνης σας σε μία αθλητικού 
τύπου φιάλη για να ανακτήσετε πλήρως τη δύναμή σας μετά 
από τη ρουτίνα της προπόνησής σας ή φτιάξτε εύκολα ένα 
υγιεινό δείπνο σαλάτας για όλη την οικογένειά σας.

Και τα Σαββατοκύριακα, μπορείτε να παρασκευάσετε τέλειες ζύμες για κέικ ή 
σπιτικό ψωμί χωρίς γλουτένη. Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα πράγματα 
που μπορεί να κάνει το SENCOR Kitchen DeLuxe χάρη στο ισχυρό μοτέρ και 
στις 4 πλήμνες.

STM 4460GG STM 4467CH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχυρό μοτέρ 1.000W με 4 πλήμνες.
• Συμβατικό σύστημα ζύμωσης, ανάδευσης και ανάμιξης.
• Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα 4,5lt που χωράει έως και 8 ασπράδια 

αβγών.
• Ζυμωτήρας, αναδευτήρας σχήματος A, αβγοδάρτης.
• Μύλος άλεσης κρέατος και μηχανή γεμίσματος λουκάνικων.
• Πολυμίξερ 1,25lt και τρίφτης.
•  Μπλέντερ 1,25lt με λεπίδες επικαλυμμένες με τιτάνιο.
• 2 αθλητικού στιλ φιάλες Tritan για smoothies με 

ξυλάκια παγωτού.
• Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας, παλμικότητα 

και 8 βαθμίδες ταχύτητας.
• Εξαρτήματα αποσπώμενα για εύκολο πλύσιμο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Όνομα Κατηγορία Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών
Kitchen Deluxe Συμπαγές, ανθεκτικό, 

πολυλειτουργικό.
Όλοι οι τύποι ζυμών, μπισκότων, άλεση
κρέατος και λουκάνικων, ανάμιξη, παρασκεύη 
σαλατών και smoothies.

Καθημερινό μαγείρεμα και 
ψήσιμο στο σπίτι

Ερασιτέχνες μάγειρες
με μεγάλη μαγειρική ευελιξία.
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Πολυμίξερ

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μοτέρ 1.000W με συμβατικό κιβώτιο οδοντών τροχών για 

τέλεια ανάμιξη συστατικών.
• Σετ 18 εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μύλου 

αλέσεως κρέατος, της μηχανής φύλλου/ ζυμαρικών, της 
μηχανής γέμισης λουκάνικων, μύλου μπαχαρικών, κανάτας 
ανάδευσης. 

• Ακριβής ρύθμιση ταχύτητας με παλμική λειτουργία.
• Λεπίδα ζυμωτήρα, αναδευτήρας σχήματος Α και αβγοδάρτης.
• Όλα τα εξαρτήματα και το μπολ 5,5lt από ανοξείδωτο χάλυβα 

είναι αποσπώμενα για εύκολο καθαρισμό.
• Τριπλή προστασία: κλείδωμα ασφαλείας, αντιολισθητικά 

πέλματα και θερμική ασφάλεια. 

Πολυμίξερ

STM 3756YL
STM 3750WH STM 3751GR STM 3752BL
STM 3753OR STM 3754RD STM 3755VT
STM 3756YL STM 3757TQ STM 3758RS

Δώστε «λάμψη» στην κουζίνα σας με ένα πολυμίξερ που μπορεί 
να σας προσφέρει ανάδευση, ζύμωμα, ανάμιξη και τεμαχισμό 
τόσο εύκολα, ώστε να θέλετε να το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. 
Συνοδεύεται με εξαρτήματα NutriBlender εξαιρετικής ποιότητας, με 
βολικό κύπελλο. Αυτό το ενεργειακά αποδοτικό  μίξερ ταιριάζει σε 
κάθε κουζίνα.

ΓΥΑΛΙΝΗ 
ΚΑΝΑΤΑ

 
ΣΠΟΡ 

ΠΟΤΗΡΙ TRITAN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Στιβαρό και ισχυρό μοτέρ 800W.
• 2 προγράμματα NutriSmart.
• Ειδικός αναδευτήρας FLEXI και αβγοδάρτες FLEXI.
• Στερεά μεταλλικά τμήματα ελέγχου.
• Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα 4lt με κλίμακα μέτρησης.
• 4 εξαρτήματα για ζύμωμα, ανάδευση και ελαφριά ζύμη.
• Όλα τα εξαρτήματα είναι αποσπώμενα για εύκολο πλύσιμο.

Όνομα Κατηγορία Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών
Πολυμίξερ Βασική για περιστασιακή 

ζαχαροπλαστική.
Ελαφρές ζύμες- κέικ και παντεσπάνι, κ.λπ. Περίπου μία

μήνα.
Μάγειρες που απιτούν ποότητα και 
καλαίσθησία

Όνομα Κατηγορία Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών
Gourmet Universal Βασική για περιστασιακή 

ζαχαροπλαστική και 
μαγειρική.

Περιστασιακά παρασκευάσματα - ζύμες, 
ζυμαρικά, άλεση κρέατος και τρίψιμο 
λαχανικών,
λείανση μπαχαρικών.

Αρκετές φορές το μήνα. Για όσους αναζητούν σχέση τιμής/ 
απόδοσης.
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Πολυμίξερ

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL
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KΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ

Όλοι οι αναδευτήρες και οι ζυμωτήρες θα ήταν άχρηστοι αν το 
πολυμίξερ SENCOR δεν ήταν εξοπλισμένο με επαρκώς ισχυρό και 
αποδοτικό μοτέρ, διατηρώντας την προκαθορισμένη ταχύτητα ακόμα 
και με το μέγιστο φορτίο. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, δεδομένου 
ότι μια ζύμη ψωμιού μπορεί να ζυγίζει περισσότερο από 2kg. Επιπλέον, 
η SENCOR είναι τόσο σίγουρη για την ποιότητα του μοτέρ, ώστε να 
παρέχει στους πελάτες της 6ετή εγγύηση.

Τα ασυναγώνιστα οφέλη των πολυμίξερ της SENCOR περιλαμβάνουν 
επίσης ανθεκτικό μεταλλικό σώμα, ανθεκτικά μεταλλικά γρανάζια 
και 8 επίπεδα ταχύτητας, που προσφέροντα τέλεια για την ανάδευση 
τόσο του μαλακού, αφράτου μους όσο και της βαριάς ζύμης.

Επιθυμείτε τη μέγιστη απόδοση σε ελάχιστο χρόνο; Απλά πιέστε 
τον παλμικό διακόπτη και το ρομπότ ξεκινάει το έργο του. Φυσικά, 
παρέχεται μεγάλη γκάμα αξεσουάρ. Λοιπόν, τι νομίζετε; Τι θα λέγατε, 
ας πούμε, για την παρασκευή ενός κέικ;

Δεν θα μπορούσατε να έχετε καλύτερο βοηθό κουζίνας από ένα πολυμίξερ της SENCOR! Με κορυφαία 
μοντέλα που όχι μόνο αναμιγνύουν, αναδεύουν και ζυμώνουν σε διάφορα επίπεδα ταχύτητας και ποικίλες 
κατευθύνσεις, αλλά κόβουν, τρίβουν, διαμορφώνουν και ακόμη κάνουν σπιτικά φύλλα και ζυμαρικά. 
Η δουλειά για 10 διαφορετικούς βοηθούς γίνεται από ένα μόνο πολυμίξερ SENCOR. Μπορείτε να 
φαντασθείτε το χώρο που εξοικονομείτε στο σπίτι σας;

• Ισχυρό μοτέρ με εγγύηση  
6 ετών

• Ανθεκτικά μεταλλικά γρανάζια
• Πλήρως μεταλλικό σώμα
• Βελτιστοποιημένη περιστροφή 

και οικονομική απόδοση
• Έως 8 επίπεδα ταχύτητας
• Μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων 

για την παροχή περαιτέρω 
λειτουργιών

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΤΟ ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ ΤΗΣ 
SENCOR

ΑΝΑΜΙΞΤΕ, ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ,  
ΖΥΜΩΣΤΕ.

ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ!
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Όνομα Κατηγορία Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών
Pastry Master Επαγγελματική παρασκευή 

ζύμης
Όλους τους τύπους ζύμης, περιλαμβανομένων 
των εξαιρετικά λεπτών και ελαφριών.

Καθημερινά, σπιτική 
ζαχαροπλαστική.

Οι περισσότεροι λάτρεις της 
ζαχαροπλαστικής και ημι-
επαγγελματίες.

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1.200W που καλύπτεται από 

εγγύηση 6 ετών.
• Συμβατικό σύστημα ζύμωσης, ανάδευσης και ανάμιξης
• 4,5 και 5lt από ανοξείδωτο χάλυβα κάθε ένα με λαβή και 

κάλυμμα.
• Ζυμωτήρας σχήματος A , αβγοδάρτης.
• Ειδικός ζυμωτήρας FLEXI για λεπτή και ελαφριά ζύμη.
• Μπορεί να επεξεργαστεί 0,8kg σκληρής ή 2,7lt μαλακής 

ζύμης.
• 8 επίπεδα ταχύτητας, 2 πλήμνες σύνδεσης.
• Όλα τα εξαρτήματα είναι αποσπώμενα για εύκολο πλύσιμο.
• 2 μπολ 4,5lt με το μοντέλο STM 7330SL.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Αβγοδάρτης.
• Ζυμωτήρας FLEXI.
• Αναδευτήρας σχήματος A.
• Ζυμωτήρας.
• Μπολ 4,5 και 5lt από 

ανοξείδωτο χάλυβα.
• Συσκευή ζυμαρικών.

Η κατηγορία πολυμίξερ απευθύνεται στους πιο απαιτητικούς 
οικιακούς σεφ και τους λάτρεις της ζαχαροπλαστικής. Διαθέτει 
ένα εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1.200W (που καλύπτεται από 
6 χρόνια εγγύηση), στιβαρό μεταλλικό σώμα και μεταλλικά 
γρανάζια.

Το μοντέλο συνοδεύεται επίσης με ένα ειδικό ζυμωτήρα FLEXI για εξαιρετικά 
λεπτή και ελαφριά ζύμη, ενώ έχει τη δυνατότητα χρήσης του παραδοσιακού 
ζυμωτήρα και του αναδευτήρα ελαφριάς ζύμης -αυτά βέβαια μπορούν να 
συνδεθούν σε κάθε συμβατικό σύστημα, το οποίο εξασφαλίζει τέλεια ανάμιξη 
όλων των περιεχομένων στο μπολ για τέλεια αποτελέσματα.

Robust Full-metal Stand Mixer 

STM 7330SL  
PASTRY MASTER
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Όνομα Κατηγορία Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών
Pastry Master Επαγγελματική παρασκευή 

ζύμης.
Όλους τους τύποους ζύμης, περιλαμβανομένης 
της εξαιρετικά λεπτής και ελαφριάς.

Καθημερινή και σπιτική 
ζαχαροπλαστική.

Οι απαιτητικοί λάτρεις της 
ζαχαροπλαστικής και
ημι- επαγγελματίες.
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Αβγοδάρτης.
• Ζυμωτήρας FLEXI.
• Αναδευτήρας σχήματος A.
• Αναδευτήρας σχήματος αγκίστρου.
• Μπολ 4,5 και 5lt από ανοξείδωτο 

χάλυβα.
• Βάση παρασκευής φύλλου/ ζυμαρικών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1.200W που 

καλύπτεται από εγγύηση 6 ετών.
• Ανθεκτικό σώμα με μεταλλικά γρανάζια.
• Συμβατικό σύστημα ζύμωσης, ανάδευσης και 

ανάμιξης.
• Μπολ 4,5 και 5lt από ανοξείδωτο χάλυβα
• Ειδικός ζυμωτήρας FLEXI για λεπτή και ελαφριά 

ζύμη.
• Μπορεί να επεξεργαστεί 0,8kg σκληρής ή 2,7lt 

μαλακής ζύμης. 
• 3 εξαρτήματα για ζύμωμα, ανάδευση και για 

ελαφριά ζύμη.
• Όλα τα εξαρτήματα είναι αποσπώμενα για 

εύκολο πλύσιμο 

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, είναι ένας έξοχος ζυμωτήρας και 
απευθύνεται στους πιο απαιτητικούς ερασιτέχνες σεφ και τους λάτρεις 
της ζαχαροπλαστικής. Διαθέτει ένα εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1.200W που 
καλύπτεται από 6 χρόνια εγγύηση, ισχυρό μεταλλικό σώμα και μεταλλικά 
γρανάζια.

Διαθέτει ένα ειδικό πλήρες ζυμωτήρα FLEXI για εξαιρετικά λεπτή και ελαφριά ζύμη και 
συνοδεύεται με εξαρτήματα για παραδοσιακό ζύμωμα, ανάδευση και δημιουργία ελαφριάς ζύμης 
(αυτά βέβαια μπορούν να συνδεθούν και σε συμβατικό σύστημα), ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια 
ανάμιξη όλων των περιεχομένων στο μπολ για απίστευτα αποτελέσματα.

Συμπαγές Πλήρως Μεταλλικό Πολυμίξερ

STM 7310SL  
PASTRY MASTER
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Όνομα Κατηγορία Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών
Master Gourmet Βασικό για περιστασιακή 

ζαχαροπλαστική
Ελαφριές ζύμες, κέικ, παντεσπάνι, κ.λπ Περίπου 1 φορά το μήνα.

 
Για όσους αναζητούν σχέση τιμής/ 
απόδοσης.

Όνομα Κατηγορία Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών
Πολυμίξερ Βασικό για περιστασιακή 

ζαχαροπλαστική.
Ελαφριές ζύμες – κέικ Αρκετές φορές το μήνα.  

 
Για όσους αναζητούν σχέση τιμής/ 
απόδοσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχυρό μοτέρ 600W, 6 ταχύτητες και παλμικότητα.
• Καθολικό σύστημα ζύμωσης, ανάδευσης και ανάμιξης.
• Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα 4lt με κλίμακα μέτρησης.
• Λεπίδα ζυμωτήρα, αναδευτήρας σχήματος Α και 

αβγοδάρτης.
• Μπορεί να επεξεργαστεί 1,6kg μαλακής ζύμης.
• Προστατευτικό και στεφάνη για την προστασία των 

οδοντωτών τροχών.
• Όλα τα εξαρτήματα είναι αποσπώμενα για εύκολο 

πλύσιμο.

STM 3620WH STM 3623OR STM 3625VT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχυρό μοτέρ 800W, σύστημα Smart Power & Energy της 

SENCOR.
• Συμβατικό σύστημα ζύμωσης, ανάδευσης και ανάμιξης.
• Μπολ από ανοξείδωτου χάλυβα 4lt με κλίμακα μέτρησης.
• Ζυμωτήρας, σχήματος Α και δύο εξαρτήματα. 
• Ζυμωτήρας FLEXI για μαλακές ζύμες και αβγοδάρτης FLEXI.
• Μπορεί να επεξεργαστεί 0,8kg σκληρής ή 2,7lt μαλακής ζύμης.
• 6 επίπεδα ταχύτητας, φωτισμός LED του μπολ ανάμιξης.
• Όλα τα εξαρτήματα είναι αποσπώμενα για εύκολο πλύσιμο.

Συμπαγές και ισχυρό, αυτό το πολυμίξερ της SENCOR 
έχει όλα όσα χρειάζεστε για να παρασκευάσετε 
πεντανόστιμο σπιτικό ψωμί, νοστιμότατο κέικ ή 
τέλεια ζύμη, και παρόλα αυτά χωράει ακόμη και στα 
μικρότερα ντουλάπια της κουζίνας.

Πολυμίξερ 

STM 3730SL

Πολυμίξερ

STM 3620WH  
MASTER GOURMET
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο μπορείτε να διαθέσετε, η 
πλήρης σειρά συσκευών της SENCOR σας βοηθά να έχετε 
εξαιρετικά αποτελέσματα στη μαγειρική σας. Από τον 
τεμαχισμό ή την ανάδευση μέχρι την τελευταία ανάμιξη ή 
ανακίνηση, μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξη της 
SENCOR και έχετε την ευχέρεια να ξεκινήσετε κάθε σπουδαίο 
μαγειρικό εγχείρημα χωρίς την παραμικρή άλλη βοήθεια.

Ο σχεδιασμός των προϊόντων μας αποσκοπεί στην 
εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας και καθιστά όλες 
τις εργασίες στην κουζίνα πιο εύκολες, πιο γρήγορες και 
πιο διασκεδαστικές. Η ευρεία γκάμα των προϊόντων μας 
σχεδιάστηκε για διαφορετικούς τύπους κουζίνας, από μικρές 
«εργένικες» έως μεγάλες οικογενειακές κατοικίες, αλλά και με 
μοντέρνο στιλ και χρώματα.

Φροντίζουμε πολύ για τον υγιεινό τρόπο ζωής και επομένως 
χρησιμοποιούμε μόνο υλικά κορυφαίας ποιότητας, τα οποία 
διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες σε ό,τι και 
αν παρασκευάσετε με τα προϊόντα της SENCOR. Σημαντικές 
είναι επίσης οι τελευταίες τεχνολογικές βελτιώσεις, οι οποίες 
μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε μεγάλη περίοδο εγγύησης.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι δυνατό να 
παρασκευάσουμε τα γεύματά μας χωρίς τη βοήθεια 
ραβδομπλέντερ. Είναι πρακτικά, γρήγορα και ανθεκτικά και, 
κυρίως, ευέλικτα και πολυλειτουργικά

Οι λεπίδες υψηλής ποιότητας των ραβδομπλέντερ της SENCOR είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα με επίστρωση τιτανίου. 
Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να επεξεργάζονται οτιδήποτε βάζετε 
στο μπολ -όχι μόνο φρούτα ή κρέας, αλλά και παρμεζάνα, ακόμα και 
καρύδια. Χάρη στην πλούσια γκάμα εξαρτημάτων, κόβουν, αναδεύουν, 
τεμαχίζουν και φυσικά αναμιγνύουν. Ο αβγοδάρτης διαθέτει εξάρτημα 
από ανοξείδωτο χάλυβα, για να παρασκευάζετε εύκολα ζεστά 
γεύματα, όπως σούπες.

Οι αβγοδάρτες της SENCOR επωφελούνται από το ισχυρό αλλά 
εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ, που καλύπτεται από 6ετή εγγύηση. Ο 
συνεχής έλεγχος 20 ταχυτήτων είναι ένα χαρακτηριστικό που σας 
διευκολύνει, καθώς επίσης και το εργονομικό σχήμα της λαβής που 
ταιριάζει απόλυτα στο χέρι σας.

Ιδιαίτερα οι πολυμελείς οικογένειες θα εκτιμήσουν τα δοχεία μεγάλου 
μεγέθους, στα οποία τα πάντα μπορούν εύκολα να υποστούν 
επεξεργασία

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΚΑΘΕ ΩΡΑ,

ΠΑΝΤΟΥ!
ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΤΟ ΡΑΒΔΟΒΛΕΝΤΕΡ 
ΤΗΣ SENCOR
• Ισχυρό και αθόρυβο μοτέρ 

με εγγύηση 6 ετών
• Υψηλής ποιότητας λεπίδες 

από ανοξείδωτο χάλυβα με 
επίστρωση τιτανίου

• Εύκολη χρήση και έλεγχος 
ταχύτητας

• Δοχεία μεγάλου μεγέθους 
κατασκευασμένα από 
ποιοτικό υλικό

• Εργονομική λαβή
• Κομψή σχεδίαση
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Ραβδομπλέντερ 9 σε 1

SHB 5501CH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1.000W με εγγύηση 6 

ετών.
• 4πλή λεπίδα τεχνολογίας τιτανίου για νόστιμες 

σούπες, σάλτσες και κρέμες.
• Συνεχής έλεγχος ταχύτητας (20 ταχύτητες)  και 

διακόπτης τροφοδοσίας φωτιζόμενος με led. 
• Ποτήρι ζέσεως των 800ml με καπάκι.
• Πολυκόφτης/ Λαχανοκόφτης 500ml και 1.250ml.
• Διπλός αβγοδάρτης από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Κουμπιά αποσύνδεσης εξαρτημάτων, αναρτημένο 

άγκιστρο.

Με το εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1.000W που καλύπτεται από 6ετή εγγύηση 
και συνεχή έλεγχο 20 ταχυτήτων, αυτό το κορυφαίο ραβδομπλέντερ 
χειρός SENCOR μπορεί, χάρη στην ισχύ και στις 4 λεπίδες που διαθέτει, να 
ανταγωνιστεί σε απόδοση ακόμα και πολυμίξερ, επιτυγχάνοντας τέλεια υφή σε 
σούπες, κρέμες και σάλτσες. 

Για να αξιοποιήσετε πλήρως την πρόσθετη ισχύ, διαθέτει μεγάλο ποτήρι ζέσεως 800ml με 
ένα καπάκι, καθώς και 2 κοπτήρες, οι οποίοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως άριστοι 
λαχανοκόφτες. Τέλος, ο διπλός αβγοδάρτης από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ιδανικός για σαντιγί, 
ασπράδια αβγών ή πουρέ πατάτας. Τόσο ο διπλός αβγοδάρτης όσο και το κύριο εξάρτημα 
ανάδευσης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ζεστά γεύματα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΠΛΟΣ ΑΒΓΟΔΑΡΤΗΣ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

ΧΑΛΥΒΑ

800ml ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΗΣ ΜΕ 
ΚΑΠΑΚΙ

ΚΟΦΤΗΣ 500ml ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ 

ΚΑΠΑΚΙ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Το τέλειο ραβδομπλέντερ 4 σε 1, για μέγιστη ισχύ, αντοχή και  
αθόρυβη λειτουργία.

Με σύστημα quad-blade με επικάλυψη από τιτάνιο, το οποίο τροφοδοτείται από ένα 
εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ συνεχούς ρεύματος 1.000W, είναι ιδανικό ακόμα και για τους 
πιο απαιτητικούς οικιακούς μάγειρες. Η εργονομική λαβή προσφέρει συνεχή έλεγχο της 
ταχύτητας για λουκουμάδες, κρέμες, παιδικά γεύματα, σάλτσες ή πέστο.

Συνοδεύεται με αβγοδάρτη από ανοξείδωτο χάλυβα, κόφτη 500ml με λεπίδες και καπάκι 
από ανοξείδωτο χάλυβα, αποσπώμενη ράβδο ανάδευσης από ανοξείδωτο χάλυβα και 
ποτήρι ζέσεως 800ml.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εξαιρετικά ισχυρό και αθόρυβο μοτέρ DC 1.000W 

με εγγύηση 6 ετών.
• Τεχνολογία 4 λεπίδων τιτανίου για να 

παρασκευάζετε νόστιμες σούπες, σάλτσες και 
κρέμες.

• Συνεχής έλεγχος ταχύτητας (20 ταχύτητες).
• Κουμπιά αποσύνδεσης εξαρτημάτων. 

Ραβδομπλέντερ 4 σε 1

SHB 4501WH

ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ 20 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΦΤΗΣ 500ml

ΔΙΠΛΟΣ ΑΒΓΟΔΑΡΤΗΣ 
ΑΠΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΧΑΛΥΒΑ

SHB 5600GG SHB 5601GR SHB 5602BL 
SHB 5603VT SHB 5604RD SHB 5605RS 
SHB 5606GD SHB 5607CH SHB 5608BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 1.000W εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ με εγγύηση 

6 ετών.
• Τεχνολογία τιτανίου 4 λεπίδων για σούπες, 

σάλτσες και κρέμες με υπέροχη υφή.
• Συνεχής έλεγχος ταχύτητας (20 ταχύτητες).
• Κουμπιά αποσύνδεσης εξαρτημάτων, 

αναρτημένο άγκιστρο.

Ραβδομπλέντερ 4 σε 1

SHB 5601GR

Με αυτό το ραβδομπλέντερ της SENCOR, δεν 
υπάρχει λόγος συμβιβασμού. Μπορείτε να έχετε 
μέγιστη ισχύ, αντοχή, αθόρυβη λειτουργία και 
επιλογή από 9 ζωηρά χρώματα.

Με σύστημα quad-blade με επικάλυψη από τιτάνιο, 
τροφοδοτείται από ένα εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ 
συνεχούς ρεύματος 1.000W, είναι ιδανικό ακόμα και για τους 
πιο απαιτητικούς οικιακούς μάγειρες.

Η εργονομική λαβή προσφέρει συνεχή έλεγχο των 20 
ταχυτήτων, που σημαίνει ότι μπορείτε να επιτύχετε όποια 
υφή επιθυμείτε στις σούπες, στις κρέμες, στις βρεφικές 
τροφές, στις σάλτσες ή στο πέστο.

ΠΟΤΗΡΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 800ml
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Ραβδομπλέντερ

SHB 4460WH
SHB 4460WH SHB 4462BL SHB 4463OR
SHB 4464RD SHB 4465VT SHB 4466YL
SHB 4467TQ SHB 4468RS SHB 4461GR

Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 9 ζωηρά χρώματα, στιλ και πρακτικότητα: αυτές 
είναι οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό γι’ αυτό το ισχυρό φορητό ραβδομπλέντερ. 
Το ισχύος 800W μοτέρ, με εγγύηση 6 ετών και συνεχή έλεγχο ταχύτητας, 
τροφοδοτεί το κύριο εξάρτημα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολη ανάδευση 
διαφόρων τροφίμων.

6 λεπίδες επικαλυμμένες με τιτάνιο εξασφαλίζουν τέλεια και υγιεινά αποτελέσματα με όλη τη 
διατροφική αξία, είτε παρασκευάζετε σούπες, είτε κρέμες και βρεφικές τροφές ή ακόμα και smoothies. 
Στα εξαρτήματα περιλαμβάνεται ένα ποτήρι ζέσεως με καπάκι, εξάρτημα τεμαχισμού, αναδευτήρας και 
μία επιτοίχια βάση για εύκολη φύλαξη. Ιδανικό για όλα τα τρόφιμα!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εξαιρετικά ισχυρό και αθόρυβο μοτέρ DC 800W με εγγύηση 6 ετών.
• Εξάρτημα ανάδευσης από ανοξείδωτο χάλυβα με 6 επικαλυμμένες με τιτάνιο 

λεπίδες.
• Συνεχής έλεγχος ταχύτητας με  

κουμπί λειτουργίας turbo.
• 25 ταχύτητες.

ΠΟΤΗΤΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 
700ml

500ml CHOPPER

ΑΒΓΟΔΑΡΤΗΣ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

6 ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 
ΜΕ ICE CRASH

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μοτέρ 500W, 2 ταχυτήτων (κανονική και turbo).
• 2 λεπίδες από ανοξείδωτου χάλυβα.

Ραβδομπλέντερ

SHB 4358WH 
SHB 4358WH SHB 4359BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μοτέρ 600W, 2 ταχύτητες (κανονική και turbo).
• Επικαλυμμένο με τιτάνιο σύστημα 4 λεπίδων με Ice 

Crush.

Με ισχυρό και αθόρυβο κινητήρα 600W, με 4 
λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου και με λειτουργία 
Ice Crush (λεπτοθρυμματισμός πάγου), αυτό το 
ραβδομπλέντερ θα ευχαριστήσει όχι μόνο τους 
οικιακούς μάγειρες, αλλά και τους λάτρεις των 
αναζωογονητικών κοκτέιλ ή παγωμένων ποτών.

Η επίστρωση τιτανίου βοηθά επίσης στη διατήρηση των 
πολύτιμων θρεπτικών ουσιών στα φρούτα και στα λαχανικά 
κατά τη διάρκεια της ανάδευσης, καθώς δεν αντιδρά χημικά 
με αυτά. Αυτό το μοντέλο είναι επίσης ιδανικό για την 
παρασκευή παιδικών τροφών και πουρέ.

Ραβδομπλέντερ

SHB 4260WH 
Απλό και συμπαγές φορητό μπλέντερ, που 
είναι ιδανικό για παρασκευή παιδικής τροφής 
ή βελουτέ σούπες και φρέσκα γαλακτοκομικά 
προϊόντα ή ακόμα και ρεβιθόσουπα (χούμους).

Με ισχύ εισόδου 500W, δύο ταχύτητες και εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ποτηριού με καπάκι, ενός κόφτη 
και ενός αβγοδάρτη, μπορείτε επίσης να αυξομειώνετε τις 
στροφές των αναδευτήρων για αφρώδεις κρέμες όπως 
σαντιγί ή ασπράδια αβγών.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Τα μίξερ χειρός είναι ιδανικά για να χτυπάτε κρέμα γάλακτος και ασπράδια αβγών, να 
δημιουργείτε λαχταριστές κρέμες ή πουρέ με ωραία υφή. Οι συσκευές της SENCOR 
διαθέτουν πολλούς μεταβλητούς αναδευτήρες, οι οποίοι  
μπορούν να επεξεργαστούν αυτά που υπαγορεύουν  
οι συνταγές. Και όταν ένας αναδευτήρας αντικαθίσταται  
από ένα γάντζο ζύμωσης, το μίξερ ξεκινά το ζύμωμα!

Τα πέντε επίπεδα ταχύτητας είναι επίσης ένα μεγάλο  
πλεονέκτημα. Με αργή εκκίνηση και συνεχή επιτάχυνση,  
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα συστατικά δεν θα  
εκτοξευθούν από το μπολ ή το μίγμα. Αν θέλετε να έχετε το  
μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα από το μίξερ σας, απλά  
πατήστε το πλήκτρο παλμικής λειτουργίας. Δεν χρειάζεται  
να ανησυχείτε για υπερθέρμανση, γιατί τη δουλειά αυτή 
 την κάνει η ασφάλεια θέρμανσης. Και ο καθαρισμός είναι  
πανεύκολος: απλά αποσυνδέετε τους αναδευτήρες  
για να τους πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων.

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΙΚΡΟ 

ΕΥΕΛΙΚΤΟ,  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΤΗΣ 
SENCOR
• 5 επίπεδα ταχύτητας και 

λειτουργία turbo
• Αθόρυβη και απλή 

λειτουργία
• Ασφαλής χρήση, προστασία 

υπερθέρμανσης
• Σετ αξεσουάρ
• Εργονομικός μοντέρνος 

σχεδιασμός
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Hand Mixer

SHM 5330
Αυτό το κομψό και εργονομικό μίξερ χειρός με 
μεταλλικό φινίρισμα είναι φορητό και απλό. Οι 
συμπεριλαμβανόμενοι αναδευτήρες είναι ιδανικοί 
για χτύπημα αβγών, κρέμας ή για φόρμες, ενώ 
τα άγκιστρα ζύμωσης είναι ιδανικά για μικρές 
παρτίδες ζύμης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 300W, 5 επίπεδα ταχύτητας + turbo.
• 2 τύποι προσαρτημάτων: αναδευτήρες και γάντζοι ζύμης.
• Εύκολος καθαρισμός εξαρτημάτων στο πλυντήριο πιάτων.
• Αθόρυβη λειτουργία, κουμπί για εύκολη αποσύνδεση.
• Περιστρεφόμενο μπολ, ανακλινόμενος βραχίονας. 

ΒΟΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 
ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΣΕΤ  
ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

ΠΑΛΜΙΚΗ  
ΚΙΝΗΣΗ TURBO
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 300W.
• 5 επίπεδα ταχύτητας + turbo.
• Εξάρτημα του μπλέντερ για ανάμιξη.
• Σετ αναδευτήρων και ζυμωτήρων.
• Αθόρυβη λειτουργία.
• Κουμπί αποσύνδεσης εξαρτημάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 400W.
• 5 επίπεδα ταχύτητας + turbo.
• Σετ αναδευτήρων, ζυμωτήρων και αβγοδαρτών.
•  Θερμική ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης.
• Αθόρυβη λειτουργία.
• Κουμπί αποσύνδεσης εξαρτημάτων.

Μίξερ Χειρός

SHM 5270WH

Μίξερ Χειρός

SHM 5206WH

Με αυτό το μίξερ χειρός το χτύπημα γίνεται 
παιχνιδάκι! Με 5 επίπεδα ταχύτητας θα 
βρείτε την ιδανική ταχύτητα για όλους 
τους τύπους ανάδευσης και ανάμιξης, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
παλμικής λειτουργίας turbo. Είναι επίσης 
ιδανικό για την παρασκευή ζύμης. Και όλα 
αυτά με εργονομικό και κομψό σχεδιασμό.

Αυτό το μίξερ χειρός είναι εύχρηστο, άνετο 
και κομψό. Διαθέτει 5 επίπεδα ταχύτητας 
και κουμπί λειτουργίας turbo για μέγιστη 
ταχύτητα για τέλεια απόδοση. Διαθέτει 
επίσης ένα σετ αναδευτήρων για τη 
δημιουργία κρέμας σαντιγί, πουρέ πατάτας, 
spreads, ασπραδιών και κρόκων αβγών. Είναι 
επίσης ιδανικό για την παρασκευή ζύμης. 
Τα εξαρτήματα παραδίδονται σε ειδική 
συσκευασία.

5 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΘΕ 

ΣΥΝΤΑΓΗΣ

30



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 250W.
• 5 επίπεδα ταχυτήτων + turbo.
• Σετ αναδευτήρων και ζυμωτήρων.
• Αθόρυβη λειτουργία.
• Κουμπί αποσύνδεσης εξαρτημάτων.
• Θερμική ασφάλεια κατά της 

υπερθέρμανσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 300W.
•  5 επίπεδα ταχύτητας + turbo.
• Σετ αναδευτήρων και ζυμωτήρων.
• Αθόρυβη λειτουργία
• Κουμπί αποσύνδεσης εξαρτημάτων.

Μίξερ Χειρός

SHM 5205

Μίξερ Χειρός

SHM 5203

Αυτός το ελαφρύ μίξερ χειρός είναι 
αποδοτικό, άνετο και κομψό. Διαθέτει 5 
επίπεδα ταχύτητας και κουμπί turbo για 
μέγιστη ταχύτητα. Συνοδεύεται με ένα σετ 
εξαρτημάτων ανάδευσης και παραγωγής 
ζύμης για τέλειο πουρέ και ανάμιξη 
γευμάτων.

Με αυτό το μίξερ χειρός όλα γίνονται 
εύκολα! Με 5+1 επίπεδα ταχύτητας, θα 
βρείτε την ιδανική ταχύτητα ανάδευσης 
και ανάμιξης. Είναι επίσης ιδανικό για 
την παρασκευή της ζύμης και όλα αυτά 
με εργονομικό και κομψό σχεδιασμό.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Σας αρέσει το κρέας; Αν ναι, τότε δεν μπορεί να λείπει 
από το νοικοκυριό σας ένας ισχυρός μύλος άλεσης 
κρέατος της SENCOR! Το κόψιμο σε κιμά διαφόρων 
ειδών κρέατος, εύκολα και γρήγορα, αναβαθμίζει 
αμέσως τα φαγητά σας, και αυτός είναι και ο μόνος 
τρόπος για να είστε απόλυτα σίγουροι για την 
ποιότητα του κρέατος που χρησιμοποιείτε, κάτι που 
δεν συμβαίνει όταν αγοράζετε ανάλογα προϊόντα από 
ένα κατάστημα.

Η κρεατομηχανή της SENCOR μπορεί να επεξεργαστεί έως και 
1,65kg κρέατος ανά λεπτό, χρησιμοποιώντας τους 3 δίσκους 
άλεσης που κατασκευάζονται από ανθεκτικό χάλυβα, για να 
σας εξασφαλίζει κιμά ακριβώς όπως εσείς τον επιθυμείτε 
- χοντρό, μεσαίο ή λεπτό. Επιπλέον, χάρη σε ένα ειδικό 
εξάρτημα, γεμίζει χωρίς κόπο τα σπιτικά σας λουκάνικα, ενώ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για την παρασκευή 
φρέσκων χυμών!

ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

 ΦΡΕΣΚΟΚΟΜΜΕΝΟΣ 
ΚΙΜΑΣ ΣΕ 1’!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΗΣ SENCOR 
• Ισχυρό μοτέρ με αντίστροφη 

λειτουργία
• Ανθεκτική λεπίδα κοπής από 

χάλυβα και 3 διαφορετικούς 
δίσκους

• Εξαρτήματα για περισσότερες 
λειτουργίες (χυμοί φρούτων και 
λαχανικών, γέμιση λουκάνικων)

• Ευρύ φάσμα εξαρτημάτων
• Εύκολη χρήση και διαχρονική 

σχεδίαση
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μύλος Άλεσης Κρέατος με Εξαρτήματα

SMG 4382
O κιμάς έχει ευρύ φάσμα χρήσεων στην κουζίνα. Με αυτή 
τηνκρεατομηχανή, όλα τα διάφορα είδη κρέατος θα είναι έτοιμα για 
τέλεια μπιφτέκια, κεφτέδες ή σάλτσες, ένα λεπτό, ακούραστα και 
χωρίς ακαταστασία στην κουζίνα σας.

Η SENCOR χρησιμοποιεί υλικά υψηλής ποιότητας, όπως λεπίδες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, συμπαγές κράμα αλουμινίου και ανθεκτικό 
ισχυρό μοτέρ. Και υπάρχουν περισσότερες λειτουργίες, χάρη στα 
εξαρτήματα για χυμούς φρούτων, όπως από μούρα και εσπεριδοειδή, 
ενώ εύκολη είναι και η παρασκευή λουκάνικων, ψητών λαχανικών ή 
ακόμα και ψωμιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχυρό μοτέρ 1.500W, ανθεκτικές λεπίδες και δίσκοι κοπής από χάλυβα.
• Ικανότητα κοψίματος κιμά 1,65 kg/min, αντίστροφη λειτουργία για εύκολο 

καθαρισμό.
• Εξαρτήματα για χυμούς, γέμιση λουκάνικων και τρίψιμο.
• 3 δίσκοι άλεσης (τραχύς, οβάλ και στρογγυλός)  

7,4 και 4,2mm.
• Αποθηκευτικός χώρος για τους δίσκους κοπής  

και το καλώδιο τροφοδοσίας.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΕΣΗ 

ΚΡΕΑΤΟΣ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Μύλος Άλεσης Κρέατος

SMG 4381
Με αυτή τη κρεατομηχανή όλα τα είδη κρέατος θα είναι 
έτοιμα για τέλεια μπιφτέκια, κεφτέδες ή ρολό κιμά, 
εύκολα, γρήγορα και χωρίς ακαταστασία στην  
κουζίνα σας.

Η SENCOR χρησιμοποιεί υλικά υψηλής ποιότητας όπως 
λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα 
και ανθεκτικό ισχυρό μοτέρ. 
Και υπάρχουν περισσότερες 
λειτουργίες χάρη στα αξεσουάρ 
για την παρασκευή υγιεινών 
χυμών από μαλακά φρούτα 
και την παραγωγή λουκάνικων 
από διάφορα είδη κρέατος και 
μπαχαρικών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχυρό μοτέρ 1.500W με ανθεκτικές 

λεπίδες και δίσκοι κοπής από χάλυβα.
• Απόδοση άλεσης 1,65 kg/min 

αντίστροφη λειτουργία για εύκολο 
καθαρισμό.

• Εξαρτήματα για χυμούς (μούρα, 
εσπεριδοειδή, μαλακότερα λαχανικά) 
και γέμιση λουκάνικου.

• 3 δίσκοι άλεσης (χονδρό, οβάλ και 
στρογγυλό) 7,4 και 4,2 mm.

• Αποθηκευτικός χώρος για δίσκους 
κοπής και καλώδιο τροφοδοσίας.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Όχι μόνο οι πολυμελείς οικογένειες, αλλά και τα νοικοκυριά 
που συχνά προετοιμάζουν σνακ για πολλούς επισκέπτες, 
καθώς και οι μικρότερες επιχειρήσεις, θα εκτιμήσουν τις 
μηχανές κοπής τροφίμων. Το κύριο πλεονέκτημά τους είναι η 
γρήγορη προετοιμασία του φαγητού με τέλεια κοπή, επειδή 
μόνο μια μηχανή κοπής τροφίμων μπορεί να δημιουργήσει 
ακριβώς τις ίδιες φέτες, πράγμα που δύσκολα θα μπορούσε 
να επιτευχθεί ακόμη και με το πιο αιχμηρό μαχαίρι. Η συσκευή 
μπορεί να χειριστεί ψωμί, τυρί ή σαλάμι, απλά οτιδήποτε 
χρειάζεται να το έχετε σε φέτες γρήγορα.

Φυσικά, η μηχανή κοπής τροφίμων της SENCOR είναι καλαίσθητη, με 
αποσπώμενο δίσκο κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι και αποσπώμενο 
υποδοχέα τροφίμων με ασφάλειες και στις δύο κατευθύνσεις. Χάρη στο 
εύχρηστο κουμπί ρύθμισης, μπορείτε να επιλέξετε το πλάτος κοπής 
-από 1 έως 15mm. Ο προωθητής τροφίμων με τις κατάλληλες ασφάλειες 
παρεμποδίζει την ανεπιθύμητη ολίσθηση των τροφίμων, αλλά μπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα όταν πρόκειται π.χ. να τεμαχίσετε ένα μεγάλο καρβέλι 
ψωμιού. Τα αποσπώμενα τμήματα εξασφαλίζουν εύκολο καθαρισμό και 
πλύσιμο.

ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΙΔΑ 

• Υλικά υψηλής ποιότητας από 
ανοξείδωτο χάλυβα

• Εύκολη και ασφαλής στη 
χρήση

• Πρακτικός σχεδιασμός για 
εύκολο καθαρισμό

• Απλή ρύθμιση λειτουργίας 
για την κοπή κάθε είδους 
τροφίμων

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ 
SENCOR
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ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μηχανή Κοπής Τροφίμων 

SFS 4050SS

Μηχανή Κοπής Τροφίμων

SFS 1000WH
SFS 1000WH SFS 1001GR

Ο γωνιακός υποδοχέας τροφίμων με ομαλή 
ράγα κύλισης που σταματά και στις 2 κατευθύνσεις 
είναι ένα από τα κορυφαία χαρακτηριστικά αυτής της μηχανής της 
SENCOR, επειδή καθιστά τη χρήση της πολύ πιο εύκολη και ασφαλή. Ο προωθητής 
τροφίμων μπορεί να αφαιρεθεί για την κοπή μεγαλύτερων τροφίμων και ο δίσκος κοπής 
είναι επίσης εύκολα αποσπώμενος για απλό καθαρισμό και πλύσιμο. Τέλος, ο μεγάλος 
δίσκος κοπής 190mm επιτρέπει τον τεμαχισμό ευρέος φάσματος τροφίμων.

Πρακτική και συμπαγής για εύκολη αποθήκευση, με 
μια πτυσσόμενη πλάκα βάσης και εξαιρετική ισχυρή 
χάρη στον δίσκο κοπής από ανοξείδωτο χάλυβα 
διαμέτρου 170mm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αποσπώμενος δίσκος κοπής 190mm, μοτέρ 150W.
• Γρήγορη αποσυναρμολόγηση για εύκολο καθαρισμό και πλύσιμο.
• Εύκολη κοπή με κουμπί ρύθμισης και επιλογέα (1 - 15mm).
• Ενσωματωμένο προστατευτικό του αντίχειρα, αντιολισθητικά 

πέλματα.
• Μετακίνηση τροφίμων με οδηγητική ράγα και διατάξεις 

σταματήματος. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αποσπώμενος δίσκος κοπής 170mm, μοτέρ 100W.
• Γρήγορη αποσυναρμολόγηση για εύκολο καθαρισμό και πλύσιμο.
• Εύκολη κοπή με κουμπί ρύθμισης (1 - 15mm).
• Ενσωματωμένο προστατευτικό αντίχειρα και δακτύλων, αντιολισθητικά 

πέλματα.
• Μηχανισμός ασφάλειας για παιδιά που αποτρέπει τυχαία εκκίνηση.
• Υποδοχέας τροφίμων με ασφάλειες.
• Συμπαγές μέγεθος (339x109x206mm με πτυσσόμενη πλάκα βάσης), 1,98kg.
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ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Θυμάστε την ζυγαριά της κουζίνας όπως ήταν στις παλιές ταινίες; Δύο χάλκινα ταψιά το 
ένα δίπλα στο άλλο, το ένα για το προς μέτρηση αντικείμενο και το άλλο για τα μέτρα 
και τα σταθμά; Μόνο όταν τα ταψιά συναντιόνταν στη μέση, επιτυγχάνονταν η μέτρηση 
του βάρους. Ευτυχώς, αυτές οι μέρες έχουν παρέλθει. Η σύγχρονη ζυγαριά κουζίνας της 
SENCOR καταλαμβάνει τόσο όγκο όσο ένα περιοδικό. Είναι εξαιρετικά λεπτή με ύψος 
μόνο 17,5mm!

ΜΕΤΡΟΥΝ ΑΨΟΓΑ 
ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ 

ΚΙΛΑ ΜΕΧΡΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

Με επιφάνεια κατασκευασμένη από γυαλί ασφαλείας 3 
χιλιοστών, δεν είναι εύκολο να σπάσει. Η εξαιρετικά μεγάλη 
οθόνη LCD δείχνει αμέσως πόσα γραμμάρια ή κιλά ζυγίζει το 
φορτίο. Αν θέλετε να τη δοκιμάσετε, βάλτε, ας πούμε, έναν 
σπόρο πιπέρι -η ζυγαριά δεν θα «διστάσει» καθόλου. Είναι 
αρκετά ευαίσθητη για να ζυγίσει ακόμη και 1g. Από την άλλη 
πλευρά, μπορεί να ζυγίσει ένα τσουβάλι αλεύρι, καθώς η μέγιστη 
χωρητικότητά της φτάνει τα 10kg. 

Φυσικά, η ζυγαριά SENCOR έχει λειτουργία ένδειξης του 
απόβαρου, η οποία μηδενίζει το βάρος της συσκευασίας. Η 
επιλογή μετρικού συστήματος είναι επίσης ένα εξαιρετικό 
χαρακτηριστικό -όχι μόνο μπορείτε να τη ρυθμίσετε σε λίβρες 
εάν τυχαίνει να έχετε μια βρετανική συνταγή, αλλά η ζυγαριά 
μετρά επίσης τον όγκο του νερού ή του γάλακτος. Δεν είναι 
εντυπωσιακή;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΤΗΣ SENCOR
• Ειδικό γυαλί ασφαλείας υψηλής 

ποιότητας
• Πολύ μεγάλη οθόνη LCD
• Υψηλής ακρίβειας ζύγιση
• Επιλογή μετρικού συστήματος
• Εύκολη στη χρήση
• Εξαιρετικά λεπτή και κομψή
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Ζυγαριά Κουζίνας

SKS 7001BK
SKS 7000WH SKS 7001BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ζώνη ζύγισης έως 10kg/ 22lb, με ευαισθησία 1g/ 0,1oz.  
• Λεπτή σχεδίαση και σκληρυσμένη γυάλινη επιφάνεια 

ασφαλείας για εύκολο καθάρισμα.
• Πολύ μεγάλη οθόνη LCD με 5 ψηφία και δύο εύχρηστα 

κουμπιά.
• Τέσσερις αισθητήρες για αυξημένη ευαισθησία, αυτόματη 

απενεργοποίηση.
• Δείκτης φόρτισης μπαταρίας και υπερφόρτωσης, λειτουργία 

ρολογιού.
• Μετρήσεις όγκου νερού και γάλακτος.

Αν και είναι εξαιρετικά λεπτή, μπορεί να μετρήσει μεγάλα βάρη 
-μέχρι 10kg/ 22lb. Και το σημαντικότερο, διαθέτει μεγάλη οθόνη 
που δείχνει το ακριβές βάρος μέχρι γραμμάριο - ακόμα και όταν 
πρόκειται για βάρος πάνω από 1kg.
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Ζυγαριά Κουζίνας

SKS 5700
Αυτή η πτυσσόμενη επιτοίχια ζυγαριά ταιριάζει απόλυτα 
σε κάθε κουζίνα, καθώς το βάθος της όταν είναι 
συνεπτυγμένη είναι μόλις 7cm. Υπάρχουν διαδοχικές 
λειτουργίες ζύγισης και αυτόματη απενεργοποίηση όταν 
είναι αδρανής. Οι πρόσθετες λειτουργίες, όπως ρολόι 
ή χρονοδιακόπτης με συναγερμό, είναι πολύ χρήσιμες.
Παραδίδεται με 2 μπαταρίες AAA 1,5V.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 4 αισθητήρες για μεγαλύτερη ακρίβεια ζύγισης.
• Σκληρό γυαλί ασφαλείας (4mm).
• Πολύ μεγάλη οθόνη LCD (72 x 35mm).
• Μέγιστη χωρητικότητα 3kg.
• Σταδιακή λειτουργία ζύγισης.
• Ευαισθησία ζύγισης 1g.
• Δυνατότητα επιλογής μονάδων 

μέτρησης (g/ lb/oz).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Διατροφική Ζυγαριά Κουζίνας

SKS 6000
Αυτή η απόλυτη διατροφική ζυγαριά κουζίνας έχει 
προγραμματιστεί με 999 κωδικούς τροφίμων για τον εύκολο 
υπολογισμό και απεικόνιση πληροφοριών υψηλής ακριβείας 
σχετικά με τις θερμίδες, το νάτριο, τις πρωτεΐνες, τα λιπαρά, τους 
υδατάνθρακες και τις ίνες. Έτσι μπορείτε να δείτε στην στιγμή τις 
ξεχωριστές τιμές για κάθε θρεπτική ουσία.

Έχει μνήμη για μέχρι 99 ζυγισμένα τρόφιμα, για να υπολογίζει το άθροισμα 
των διατροφικών τιμών. Μπορεί επίσης να εμφανίζει τιμές μεμονωμένων 
τροφών ή διαιτών και να μετράει ημερήσια ή εβδομαδιαία την πρόσληψη 
τροφής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 999 προγραμματισμένοι κωδικοί τροφίμων με 

διατροφικά δεδομένα.
• Εμφανίζει το βάρος, τις θερμίδες, το νάτριο, τις 

πρωτεΐνες, το λίπος, τους υδατάνθρακες, τη 
χοληστερόλη και τις ίνες.

• Μνήμη για 99 ζυγισμένα τρόφιμα, υπολογισμός για 
διαιτητικά προγράμματα, γεύματα, καθημερινή και 
εβδομαδιαία πρόσληψη.

• Μεγάλη οθόνη LCD που εμφανίζει ταυτόχρονα όλα τα 
διατροφικά στοιχεία.

• 4 αισθητήρες για αυξημένη ευαισθησία, αυτόματη 
απενεργοποίηση.

• Εξαιρετικά λεπτή με σκληρυσμένη επιφάνεια γυαλιού 
ασφαλείας για εύκολο καθαρισμό.

• Περιοχή ζύγισης έως 5kg, με ευαισθησία 1g, 
λειτουργία ένδειξης απόβαρου. 

40



Ζυγαριά Κουζίνας

SKS 4030BK/WH

Ζυγαριά Κουζίνας

SKS 5400
Αυτή η ελαφριά αλλά ανθεκτική ζυγαριά κουζίνας 
από ανοξείδωτο χάλυβα διακρίνεται για τον πρακτικό 
και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό της. Για μεγαλύτερη 
ακρίβεια, υπάρχουν 4 αισθητήρες και μια χρήσιμη 
επιλογή μονάδας μέτρησης. Συνοδεύεται με αξεσουάρ 
με 2 μπαταρίες λιθίου 3V, ώστε να μπορείτε να αρχίσετε 
να ζυγίζετε αμέσως.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πρακτικός σχεδιασμός με αποσπώμενο μπολ από 

ανοξείδωτο χάλυβα 1lt.
• Γωνιακή μεγάλη οθόνη LCD με 5 ψηφία και δύο μεγάλα 

κουμπιά.
• 4 αισθητήρες για αυξημένη ευαισθησία, αυτόματη 

λειτουργία σταματήματος.
• Εύρος ζύγισης μέχρι 5kg, με ευαισθησία 1g.
• Επιλογή μέτρησης όγκου μονάδων μέτρησης (g/ lb και 

ml/ oz).
• Ενδεικτική λυχνία ένδειξης αφόρτιστης μπαταρίας και 

υπερφόρτωσης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 4 αισθητήρες για μεγαλύτερη ακρίβεια ζύγισης.
• Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση (ύψους μόνο 14mm).
• Μεγάλη οθόνη LCD (57 x 27mm) με μπλε αντίστροφο 

φωτισμό.
• Μέγιστη χωρητικότητα 5kg.
• Λειτουργία απόβαρου για το βάρος του δοχείου.
• Ευαισθησία ζύγισης 1g.

Αυτή η ζυγαριά κουζίνας διαθέτει το πρακτικό 
αποσπώμενο μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι 
1lt, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται 
πλέον να ψάχνετε για ένα πιάτο, κύπελλο ή 
μπολ για να ζυγίζετε τα συστατικά σας. Είναι 
επίσης υγιεινό, καθώς το μπολ μπορεί εύκολα 
να πλυθεί. Μπορεί εύκολα να μεταβάλετε 
τον όγκο -γάλατος ή νερού- ή να αλλάξετε 
τις μονάδες μέτρησης, όπως λίβρες (lb) και 
ουγκιές (oz).
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ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τι είναι αυτό που τους κάνει τόσο σπουδαίους; Προσφέροντας ευρύ 
φάσμα θερμοκρασιών προς ρύθμιση, από 35°C έως 75°C, παρέχουν 
μια μεγάλη επιλογή τροφίμων για αποξήρανση. Είναι κατάλληλοι όχι 
μόνο όλα τα είδη φρούτων και λαχανικών, αλλά και για μανιτάρια, 
βότανα για τσάι και καρυκεύματα ή κρέας. Μπορείτε επίσης να 
τους χρησιμοποιήσετε για να παρασκευάσετε μοντέρνα και υγιεινά 
ωμά τρόφιμα. Οι αποξηραντές τροφίμων της SENCOR είναι τύπου 
πολλαπλών δίσκων (οι πιο αποδοτικές συσκευές έχουν 10 σχάρες), 
δίνοντας τη δυνατότητα αποξήρανσης πολλών φρούτων ταυτόχρονα. 
Η τεχνολογία οριζόντιας ροής αέρα διασφαλίζει τη διανομή της 
θερμότητας σε ολόκληρη την εσωτερική περιοχή, στεγνώνει 
ομοιόμορφα και ταυτόχρονα όλα τα τρόφιμα, χωρίς να χρειάζεται να 
περιστρέφονται οι δίσκοι.

Φυσικά, οι αποξηραντές τροφίμων διαθέτουν εύχρηστο και έξυπνο 
έλεγχο με ρυθμιστή θερμοκρασίας και οθόνη LED για να ρυθμίζετε την 
ώρα. Εάν δεν είστε βέβαιοι ως προς το ποια θερμοκρασία ξήρανσης 
θα χρησιμοποιήσετε, τα εικονίδια στον πίνακα ελέγχου θα σας 
βοηθήσουν. Η αυτόματη απενεργοποίηση μπορεί να ρυθμιστεί σε έναν 
ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη - όλα είναι απλά και γρήγορα!

Η αποξήρανση είναι ένας ιδανικός τρόπος συντήρησης φρούτων, μανιταριών ή βοτάνων και 
κρέατος, υγιεινά και χωρίς χημικά. Η σπουδαία γεύση διατηρείται μαζί με τις βιταμίνες και 
τα μέταλλα. Απλά επιλέξτε το συστατικό σας, κόψτε το, τοποθετήστε το στη σχάρα, ρυθμίστε 
τη θερμοκρασία με το χρόνο και κλείστε την πόρτα. Οι αποξηραντές τροφίμων της SENCOR 
φροντίζουν για τα υπόλοιπα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ 
SENCOR

ΓΕΥΣΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ 
ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

• Μοναδικό πρόγραμμα 
ελέγχου χρόνου και 
θερμοκρασίας

• Πρωτοποριακή τεχνολογία 
οριζόντιας ροής αέρα

• Συσκευή πολλαπλών 
χρήσεων και μεγάλη 
χωρητικότητα

• Έξυπνος έλεγχος και 
ρύθμιση
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Αποξηραντής Τροφίμων

SFD 6600BK
Αυτός ο αποξηραντής τροφίμων υψηλής 
χωρητικότητας διαθέτει 5 χρήσιμα αυτόματα 
προγράμματα για τραγανά μήλα, μανιτάρια, 
βότανα, μπαχαρικά και ζυμαρικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 5 αυτόματα προγράμματα.
• Τεχνολογία οριζόντιας ροής αέρα.
• 12 ανθεκτικοί στη θερμότητα δίσκοι.
• 1 δίσκος για ωμά τρόφιμα.
• Έλεγχος θερμοκρασίας 35 - 75°C.
• Ισχύς 500W.
• Δίσκοι αποξήρανσης πλενόμενοι σε πλυντήριο πιάτων. 

Αποξηραντής Τροφίμων

SFD 7000BK
Αυτός ο αποξηραντής τροφίμων μεγάλης 
χωρητικότητας διαθέτει ρύθμιση χρόνου 
σε βήματα δέκα λεπτών, με λειτουργία 
γρήγορης ρύθμισης. Ο σχεδιασμός 
των δίσκων ξήρανσης αποτρέπει τη 
δημιουργία μούχλας και βελτιστοποιεί 
την κυκλοφορία του αέρα. Είναι 
κατάλληλος για όλα τα είδη λαχανικών, 
φρούτων, βοτάνων και σπόρων, 
μανιταριών αλλά και κρέατος, ψαριών 
ή ζυμαρικών. Μπορείτε να αποξηράνετε 
όχι μόνο είδη προς βρώση, αλλά και 
για διακοσμήσεις, όπως ποτ-πουρί και 
πέταλα λουλουδιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Οριζόντια ροή αέρα.
• 10 δίσκοι ανοξείδωτου χάλυβα.
• 1 δίσκος για ωμά τρόφιμα.
• Έλεγχος θερμοκρασίας 35 - 75°C.
• Ισχύς 800W.
• Δίσκοι ξήρανσης πλενόμενοι σε πλυντήριο πιάτων.
• Θερμική ασφάλεια για προστασία από υπερθέρμανση. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

ΟΘΟΝΗ LED 
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ
Για άψογα αναμεμιγμένο φρέσκο χυμό, γευστικά 
smoothies ή νόστιμες σούπες υπάρχουν τα μπλέντερ 
της SENCOR που μετατρέπουν φρούτα, λαχανικά, 
σπόρους ή ακόμα και κρέας και σκληρούς καρπούς σε 
θεσπέσια γεύματα! Αυτοί οι σύγχρονοι πολυκόφτες, σας 
εξοικονομούν χρόνο και σας διευκολύνουν να κάνετε 
όλες τις εργασίες κοπής, τεμαχισμού και ανάμιξης ή 
συμπίεσης.

Με τα μπλέντερ της SENCOR μπορείτε να φτιάξετε υγιεινό 
πρωινό ή σνακ σε δευτερόλεπτα. Κρεμώδεις σούπες για να σας 
ζεσταίνουν όταν επιστρέφετε από την εργασία σας γίνονται 
στη στιγμή. Και φρέσκα, νόστιμα βρεφικά γεύματα μπορούν να 
παρασκευαστούν σε 1’ -και όλοι γνωρίζουμε ότι τα παιδιά δεν 
θέλουν να περιμένουν πολύ για τα γεύματά τους.

Τα μπλέντερ της SENCOR είναι κατασκευασμένα από άριστης 
ποιότητας και ασφαλή ανθεκτικά υλικά. Η προτεραιότητα 
είναι να διατηρούνται όλες οι σημαντικές βιταμίνες, θρεπτικά 
συστατικά και ένζυμα, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε 
τα περισσότερα από τα αναμεμιγμένα συστατικά και να 
είστε σίγουροι ότι τα γεύματά σας παρασκευάζονται με την 
καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα μπλέντερ της SENCOR 
καθημερινά. Υπάρχουν πολλά εξαρτήματα για μεταβλητές 
λειτουργίες και είναι εύκολα στη λειτουργία και στη 
συντήρηση. Τώρα ο μοντέρνος και υγιεινός τρόπος ζωής και 
μαγειρικής λαμβάνουν νέες διαστάσεις!
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Αφού κάνατε ένα κοκτέιλ σε ένα συνηθισμένο μπλέντερ, 
γνωρίζετε ότι θα το πιείτε αμέσως, γιατί σε λίγη ώρα 
θα αλλάξει η γεύση και η υφή του. Επιπλέον, σύμφωνα 
με αναλύσεις εμπειρογνωμόνων, οι περισσότερες από 
τις βιταμίνες και τα ένζυμα απλά έχουν χαθεί. Και αυτό 
«πονάει» . Όχι μόνο για το χρόνο που δαπανάτε για την 
παρασκευή κοκτέιλ, αλλά και για τα χρήματα για όλα τα 
συστατικά. Τα μπλέντερ κενού άερός (Vacuum Blenders) 

της SENCOR διορθώνουν αυτό το πρόβλημα 
εύκολα, χρησιμοποιώντας κενό αέρος 
κατά την ανάμιξη. 

 

ΜΠΛΕΝΤΕΡ  
ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ  
(VACUUM BLENDERS)

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ 
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  

ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΚΕΝΟΥ 
ΑΕΡΟΣ ΤΗΣ SENCOR

Για άψογα αναμεμειγμένο φρέσκο χυμό, γευστικά smoothies ή 
νόστιμες σούπες, η SENCOR κατασκευάζει μπλέντερ που μετατρέπουν 
οποιαδήποτε φρούτα, λαχανικά, σπόρους ή ακόμα και κρέας και 
σκληρούς καρπούς σε υπέροχα γεύματα. Και ένα καλό μπλέντερ είναι 
απαραίτητο σε κάθε σύγχρονο νοικοκυριό αυτές τις μέρες. Φανταστείτε 
πόσο χρόνο και σκληρή δουλειά σας εξοικονομεί.

Τα μπλέντερ της SENCOR είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας 
και ασφαλή ανθεκτικά υλικά. Η προτεραιότητα είναι να διατηρούνται 
όλες τις σημαντικές βιταμίνες, θρεπτικά συστατικά και ένζυμα, ώστε να 
μπορείτε να απολαύσετε τα περισσότερα από τα φρέσκα συστατικά.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ
VACUUM BLENDING;  
• παραμένουν 

περισσότερες βιταμίνες 
και θρεπτικές ουσίες.

• περισσότερος όγκος  
& λιγότερο αφρός.

• ο χυμός και η ίνα 
παραμένουν μαζί.

• πολύ μεγαλύτερος 
χρόνοςαποθήκευσης  
(έως και 30 ημέρες).

• Τεχνολογία κενού αέρος που 
διατηρεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα τις βιταμίνες, τις 
θρεπτικές ουσίες και τα ένζυμα 
και σταματά την οξείδωση και 
την ανάπτυξη μικροοργανισμών

• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ
• Δοχεία από εξαιρετικά ανθεκτικό 

υλικό Tritan
• Εύκολη επιλογή διαφόρων 

προγραμμάτων και ταχυτήτων
• Εύκολη λειτουργία και γρήγορος 

καθαρισμός
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μπλέντερ Κενού Αέρος

SBU 8900SL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 1.200W.
• 6 Προγράμματα + 6 μεταβλητές ταχύτητες.
• 30.000 RPM για να κάνετε γρήγορα γεύματα και ροφήματα.
• Έξυπνη τεχνολογία ανάμιξης Sencor® Nutri για τέλεια 

αποτελέσματα προ-ρυθμισμένων προγραμμάτων ανάμιξης.
• Λειτουργία PULSE για στιγμιαία ανάμιξη και θρυμματισμό πάγου.
• 6 αποσπώμενες λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα με επίστρωση 

τιτανίο 
• Μηχανισμός ασφαλείας που επιτρέπει την εκκίνηση μόνο σε 

σωστή θέση.
• Μήκος καλωδίου 1,1m.
• Εξαρτήματα: 1,5lt Tritan Κανάτα + 2 φιάλες φύλαξης.
• Αντιολισθητικές βάσεις για επιπλέον ασφάλεια.

Ένας τέλειος τρόπος ανάμιξης και αποθήκευσης που διατηρεί 
το μέγιστο των βιταμινών, των ενζύμων και των θρεπτικών 
ουσιών, λόγω του εξαιρετικά ασφαλούς υλικού και της 
πρόληψης της οξείδωσης χωρίς ανάπτυξη μικροοργανισμών 
και σχηματισμό τοξινών.

Είναι εύκολο να προετοιμάσετε απλά κάθε είδος smoothie 
γεμάτο υγιεινά συστατικά, όπως ολόκληρα φρούτα, σκληρά 
καρύδια, λαχανικά, σπόρους και άλλα σούπερ τρόφιμα. Τα 
ροφήματα από τα Vacuum Blenders με τεχνολογία κενού 
αέρος συμβάλλουν στη βελτίωση του πως αισθάνεστε όπως 
να είστε υγιής και σε καλή ψυχολογία και ευεξία.

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ +  
6 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

6 ΛΕΠΙΔΕΣ 
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΑΝΤΟΧΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ 
TRITAN

ΚΑΝΑΤΑ 1,5lt
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Μπλέντερ Κενού Αέρος

SBU 7870GG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Κανάτα μπλέντερ 1,5lt από 

Tritan (PCTG).
• Ποτήρι αποθήκευσης 2x0,7lt.
• Μονάδα κενού αέρος.

SBU 7870GG SBU 78701GR SBU 5602BL 
SBU 7873VT SBU 7874RD SBU 7875RS 
SBU 7876GD SBU 7877CH SBU 7878BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 1.500W.
• 7 Προγράμματα (smoothie, nutri blend, smoothie extra, saute soup, ice 

crash, flour & nuts, pulse/extra).
• 28.000 RPM για γρήγορη παρασκευή γευμάτων και ICE CRASH 

ροφημάτων.
• Τεχνολογία έξυπνης ανάμιξης Sencor® Nutri για τέλεια αποτελέσματα με 

προεπιλεγμένα προγράμματα ανάμιξης.
• Λειτουργία PULSE για στιγμιαία ανάμιξη και θρυμματισμό πάγου.
• Αξεσουάρ: κανάτα Blender Tritan 1,5lt + 2 ποτήρια αποθήκευσης.
• Μήκος καλωδίου 1,1m.
• Μηχανισμός ασφαλείας που επιτρέπει την εκκίνηση μόνο στη σωστή 

θέση.
• Αντιολισθητικά πέλματα για επιπλέον ασφάλεια.

Τέλεια αποτελέσματα ανάμιξης μπορούν να επιτευχθούν 
με συνδυασμό υψηλής ποιότητας υλικών και κορυφαίας 
τεχνολογίας. Τα μπλέντερ κενού αέρος (Vacuum Blenders) 
εμποδίζουν την οξείδωση των φρέσκων συστατικών και 
συνεπώς την ανάπτυξη τοξινών και μικροοργανισμών. Τα 
ροφήματα είναι γευστικά, με υψηλά ποσοστά βιταμινών, 
ενζύμων και θρεπτικών ουσιών με φυσική γεύση και άρωμα, 
ό,τι πιο υγιεινό και ευεργετικό για το σώμα, την καλή φυσική 
κατάσταση και την ψυχολογία σας. Οι εξαιρετικά ανθεκτικές και 
ποιοτικές λεπίδες τιτανίου επεξεργάζονται εύκολα ολόκληρα 
φρούτα, σκληρούς καρπούς, λαχανικά, σπόρους και άλλα 
τρόφιμα
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ΦΙΑΛΕΣ TRITAN ΠΟΥ ΧΩΡΑΝΕ 
ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

8 ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ  
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ  
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗ  
ΦΙΑΛΗ - ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ BLENDER

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

6 „ΕΞΥΠΝΕΣ“ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΑΝΑΤΑ Η 

ΜΠΟΥΚΑΛΙ

ΚΟΨΜΗ ΦΙΑΛΗ
TRITAN 0,7lt

ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥ ΣΤΟΜΙΟ 

- ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΝΑΤΑ ΑΠΟ TRITAN 1,5lt

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
MULTICYCLONE

 ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΑΜΙΞΗ 
ΚΑΙ ΑΨΟΓΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΚΕΝΟΥ 
ΑΕΡΟΣ



ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Οι αθλητές, οι μάνατζερ, οι μητέρες με μικρά παιδιά, αλλά 
και άλλοι διαφόρων επαγγελμάτων και ενδιαφερόντων, 
πρέπει να έχουν υψηλές επιδόσεις στους σημερινούς 
καιρούς.

Ωστόσο, αυτό απαιτεί μια σωστή διατροφή, την οποία δεν μπορεί 
πραγματικά να προσφέρει ένα ημιτελές, κονσερβοποιημένο και 
γρήγορο φαγητό. Επίσης τα μικρά παιδιά χρειάζονται ποιοτικά 
τρόφιμα, καθώς από την τρυφερή αυτή ηλικία δημιουργούνται οι 
σωστές διατροφικές τους συνήθειες Αν δεν θέλετε να αφήσετε τα 
πράγματα στην τύχη, το πολυλειτουργικό μπλέντερ της SENCOR 
μετατρέπει φρούτα, λαχανικά, σπόρους, ξηρούς καρπούς και βότανα 
σε κοκτέιλ, σούπες, σνακ, σπιτικά παγωτά, που πληρούν τις πιο 
απαιτητικές προδιαγραφές των ειδικών διατροφής. Επιπλέον, η 
συσκευή παρασκευάζει σπιτικό αλεύρι σπόρων και ξηρών καρπών και 
είναι επομένως κατάλληλη για άτομα με αλλεργίες (π.χ. στη γλουτένη).

Η 10ετής εγγύηση του μοτέρ εξασφαλίζει ότι το πολυλειτουργικό 
μπλέντερ της SENCOR μπορεί να ανταπεξέλθει στο βαρύ καθήκον που 
έχει να επιτελέσει. 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  
ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΗΣ 
SENCOR
• Εξαιρετικά ισχυρό μοναδικό 

μοτέρ χωρίς ψήκτρες με 
εγγύηση 10 ετών

• Δυνατότητα επιλογής 10 
ταχυτήτων 

• Μηχανισμός ασφαλείας
• Προ-ρυθμισμένα 

προγράμματα
• Καινοτόμα υλικά υψηλής 

ποιότητας (δοχείο 2lt 
Tritan, χωρίς BPA)

• Διαχρονική πρακτική 
σχεδίαση
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Πολυλειτουργικό Μπλέντερ

SBU 9000NP

Ένα ισχυρό, πρακτικό πολυλειτουργικό μπλέντερ 
που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε ένα 
προκαθορισμένο πρόγραμμα και θα έχετε πάντα 
μόνο τα καλύτερα αποτελέσματα! Επιπλέον, 
το ψηφιακό μοτέρ BLDC εξασφαλίζει δέκα 
φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τέλεια 
αποτελέσματα ανάμιξης.

6 ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΨΗΚΤΡΟ 
ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΛΕΓΧΟ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ

Προϊόντα υψηλής
τεχνολογίας
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ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ



ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Άψηκτρο μοτέρ με ψηφιακά μεταβλητή συχνότητα.
• 30.000 RPM για γρήγορη παρασκευή γευμάτων ή ροφημάτων.
• 9 προκαθορισμένα προγράμματα.
• Τεχνολογία έξυπνης ανάμιξης SENCOR® Nutri για τέλεια αποτελέσματα με 

προκαθορισμένα προγράμματα μίξης.
• Ισχύς 1.200W για τέλεια συνοχή των ροφημάτων.
• 6 λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα επικαλυμμένες με τιτάνιο.
• Ανθεκτικό δοχείο Tritan 2lt για μείωση των οσμών.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA.
• 10ετής εγγύηση για το μοτέρ. 
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ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
Ένας γρήγορος και ισχυρός «βοηθός» με 7 
προκαθορισμένα προγράμματα και λειτουργία PULSE 
για ανάμιξη υψηλής ταχύτητας. Το ειδικό καπάκι μειώνει 
επίσης το επίπεδο θορύβου κατά 20%, ώστε να μπορείτε 
να το χρησιμοποιείτε ακόμα και αν τα παιδιά σας 
κοιμούνται.

Πολυλειτουργικό Μπλέντερ

SBU 8850NP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 33.000 RPM για γρήγορη παρασκευή γευμάτων και 

ροφημάτων.
• Τεχνολογία ανάμιξης SENCOR® Nutri Smart για τέλεια 

αποτελέσματα χρησιμοποιώντας προρυθμισμένα 
προγράμματα ανάμιξης.

• Ισχύς 2.000W τέλεια υφή των ροφημάτων.
• Λειτουργία PULSE για να φτιάχνετε κοκτέιλ στη στιγμή.
• Λειτουργία Ice Crush για λεπτοθρυμματισμένο πάγο.
• 7 προκαθορισμένα προγράμματα και 3 ταχύτητες για 

απολαυστικά ροφήματα από φρούτα και λαχανικά που 
ενισχύουν την ενέργειά σας.

• Μεγάλης αντοχής δοχείο Tritan για τη μείωση των 
οσμών.

• 6 λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη 
τιτανίου.

• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA.

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ 
ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 
Καταφέραμε να μειώσουμε 
τον θόρυβο ανάμιξης κατά 
20%, οπότε το μπλέντερ 
σας θα λειτουργεί πλέον 
με ελάχιστο θόρυβο.
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ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ



ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Γρήγορη και ισχυρή συσκευή με 7 προκαθορισμένα 
προγράμματα και λειτουργία PULSE για ανάμιξη υψηλής 
ταχύτητας. Το ειδικό καπάκι μειώνει επίσης το επίπεδο θορύβου 
κατά 20%, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ακόμα και αν 
τα παιδιά σας κοιμούνται.

Πολυλειτουργικό Μπλέντερ

SBU 8800NP

6 ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΔΟΧΕΙΟ 2lt 
TRITAN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 33.000 RPM για γρήγορη παρασκευή γευμάτων και ποτών.
• Τεχνολογία ανάμιξης SENCOR® Nutri Smart.
• Έξοχα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα 

προγράμματα ανάμιξης.
• Ισχύς 2.000W για τέλεια συνοχή του υγρού.
• Λειτουργία PULSE για μέγιστη ταχύτητας παρασκευής ποτών.
• Λειτουργία Ice Crush για λεπτοθρυμματισμένο πάγο.
• 7 προκαθορισμένα προγράμματα και 3 ταχύτητες για 

απολαυστικά ροφήματα με φρούτα και λαχανικά που ενισχύουν 
την ενέργεια.

• Ανθεκτικό δοχείο Tritan που μειώνει τις οσμές.
• 6 λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη τιτανίου.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
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Πολυλειτουργικό Μπλέντερ

SBU 7790NP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 30.000 RPM για γρήγορη παρασκευή γευμάτων και ροφημάτων.
• Ισχύς 1.800W σε 6 προκαθορισμένα προγράμματα.
• Τεχνολογία ανάμιξης SENCOR® Nutri Smart για τέλεια 

αποτελέσματα με τη χρήση προ-ρυθμισμένων προγραμμάτων.  
• Λειτουργία PULSE για μέγιστη ταχύτητα ανάμιξης.
• 6 λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη τιτανίου.
• 8 ταχύτητες για τέλεια αποτελέσματα ανάμιξης.
• Ανθεκτικό δοχείο 2lt Tritan για μείωση των οσμών.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 28.000 RPM για γρήγορη παρασκευή γευμάτων και 

ροφημάτων.
• Ισχύς 1.800W σε 6 προρυθμισμένα προγράμματα.
• Τεχνολογία ανάμιξης SENCOR® Nutri Smart για τέλεια 

αποτελέσματα χρησιμοποιώντας προρυθμισμένα 
προγράμματα ανάμιξης.

• Λειτουργία PULSE για μέγιστη ταχύτητα ανάμιξης.
• 6 λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη τιτανίου.
• 8 ταχύτητες για τέλεια αποτελέσματα ανάμιξης.
• Ανθεκτικό δοχείο 2lt Tritan που μειώνει τις οσμές.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA.

Με αυτό το μπλέντερ της σειράς Nutriline, το απολαυστικό σας ρόφημα 
θα είναι έτοιμο στη στιγμή, χάρη στις υψηλές ταχύτητες του μπλέντερ και 
στις 6 λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη τιτανίου.

6 ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ  

ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

6 ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΔΟΧΕΙΟ 2lt ΑΠΟ TRITAN

Πολυλειτουργικό μπλέντερ

SBU 7730BK
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ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ



ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ 
SMOOTHIE  

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ
Μόνο τα σούπερ μπλέντερ κάνουν σούπερ γεύματα! Τα 
διατροφικά μπλέντερ της SENCOR μετατρέπουν όχι μόνο 
τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά και τα καρύδια και 
κάθε είδους σπόρους σε μια τέλεια πηγή ενέργειας για το 
σώμα σας. Τα προκαθορισμένα προγράμματα ανάμιξης 
παρασκευάζουν ένα smoothie ή ένα υγιεινό ρόφημα για να 
σας δώσουν άμεση ενέργεια, κυρίως μετά από αθλητικές 
επιδόσεις. Με ισχυρό μοτέρ (με εγγύηση 10 ετών) και 6 
υψηλής ποιότητας αποσπώμενες λεπίδες από ανοξείδωτο 
χάλυβα που περιστρέφονται με 25.000 RPM και είναι αρκετά 
ισχυρές και μπορούν να λεπτοθρυμματίζουν τον πάγο.

Μπορείτε να αναμίξετε το ρόφημά σας σε ένα δοχείο 1,3lt ή σε ένα 
take away ποτήρι, να κλείσετε το καπάκι και να το πάρετε το μαζί σας. 
Και τα 2 είναι κατασκευασμένα από συμπαγές υλικό Tritan, και έτσι 
δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μη τυχόν σπάσουν. Επιπλέον, υπάρχουν 
διαθέσιμα κλειστά δοχεία για την αποθήκευση των σούπερ κοκτέιλ σας 
στο ψυγείο.

2 άλλα εξαρτήματα -ο slow juicer (αποχυμωτής αργής σύνθλιψης) 
και ένας λεμονοστύφτης (citrus juicer)- σας βοηθούν να φτιάχνετε 
τους φρέσκους χυμούς σας για μια δόση βιταμινών και ενζύμων, τόσο 
απαραίτητα για την αθλητική σας απόδοση.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ   
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΗΣ 
SENCOR
• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ με 

εγγύηση 10 ετών
• Καινοτόμος τεχνολογία 

ανάμιξης Sencor Nutri Smart
• Αποσπώμενες λεπίδες από 

χάλυβα ποιότητας
• Προ-ρυθμισμένα 

προγράμματα
• Μηχανισμός ασφαλείας
• Αξεσουάρ για ανάμιξη και 

μεταφορά
• Εύκολο στη χρήση και τον 

καθαρισμό
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Το πιο τεχνολογικά προηγμένο νέο προϊόν 
της σειρά SENCOR, με ελκυστικό σχεδιασμό.

Διατροφικό Μπλέντερ

SNB 9000NP
High Tech Line
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ



ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 1.000W.
• 25.000 RPM.
• Κομψή σχεδίαση και επαγγελματική κατασκευή.
• Τεχνολογία Ανάμιξης SENCOR® Nutri Smart για τέλεια 

αποτελέσματα με προκαθορισμένα προγράμματα ανάμιξης.
• Σύγχρονη οθόνη LCD.
• 4 λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη τιτανίου.
• 3 δοχεία Tritan χωρητικότητας 0,6lt και 0,9lt.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA.
• 10ετής εγγύηση για το μοτέρ.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ  
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ  

ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  
ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΔΟΧΕΙΟ  
TRITAN

ΟΘΟΝΗ LCD

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διατροφικό Μπλέντερ

SNB 9000NP
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Ιδανικός τρόπος για να αποσπάσετε τη 
δύσκολα προσβάσιμη διατροφή που 
κρύβεται στους σπόρους, στους κόκκους, 
στα καρύδια και σε κάθε είδους φρούτα 
και λαχανικά, δημιουργώντας μία έξοχη 
υγρή δύναμη για το σώμα σας Με πολλά 
εξαρτήματα, όπως ειδικά ποτήρια για 
ενεργειακά ροφήματα, για να τα παίρνετε  
μαζί σας.

Απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, αυτό το μπλέντερ μετατρέπει τα συστατικά σε ένα απολαυστικό 
αναζωογονητικό smoothie που θα προσφέρει στο σώμα σας μια άμεση ενεργειακή ώθηση, καθώς 
και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ο τέλειος βοηθός για κάθε ηλικιακή κατηγορία. Απλό στη 
λειτουργία και στη συντήρηση.

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αυξημένη ισχύς 1.200W με 22.000 RPM.
• Προεπιλεγμένα προγράμματα ανάμιξης και λειτουργία 

PULSE.
• Εξάγει τα θρεπτικά συστατικά από τους σπόρους, τους 

κόκκους και τα καρύδια.
• Δοχεία Tritan 2x0,8lt και 2x1lt.
• 6 λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη τιτανίου.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA.

6 ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ 
ΤΙΤΑΝΙΟ

ΔΟΧΕΙΑ TRITAN

Διατροφικό Μπλέντερ

SNB 6606NP

Διατροφικό Μπλέντερ

SNB 6601RD
SNB 6600BK SNB 6601RD
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ

6 ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 
ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, αυτό το 
μπλέντερ μετατρέπει τα συστατικά σε ένα 
απολαυστικό, αναζωογονητικό smoothie που θα 
προσφέρει στο σώμα σας μια άμεση ενεργειακή 
ώθηση, καθώς και απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά.

Ο τέλειος βοηθός για της ανάγκες κάθε ηλικίας. 
Απλή λειτουργία και συντήρηση.

Διατροφικό Μπλέντερ

SNB 4300WH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αυξημένη ισχύς 1.000W με 20.000 RPM.
• Προεπιλεγμένα προγράμματα ανάμιξης και λειτουργία 

PULSE.
• Εξάγει τα θρεπτικά συστατικά από τους σπόρους, τους 

κόκκους και τα καρύδια.
• Δύο ανθεκτικά δοχεία Tritan χωρητικότητας 0,8lt και 1lt.
• 6 λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη τιτανίου.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA. 

ΔΟΧΕΙΑ  
TRITAN

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SNB 4300WH SNB 4301RD
SNB 4302SS SNB 4303BK
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ, 
ΥΓΙΕΙΝΟ KAI 

ΦΡΕΣΚΟ 
ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ!

SMOOTHIE 
BLENDERS
Αν ψάχνετε για έναν εύχρηστο «βοηθό» για να μετατρέψετε 
γρήγορα τα αγαπημένα σας συστατικά σε ένα υγιεινό 
κοκτέιλ, δοκιμάστε το αυτόματο smoothie blender της 
SENCOR. Είναι τόσο πρακτικό και απλό στη χρήση -σε 
αντίθεση με ένα πολυμίξερ- που αναμειγνύει απευθείας στο 
ποτήρι σας.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τοποθετήσετε ένα στεγανό καπάκι 
και να πάρετε μαζί σας το φρέσκο ρόφημα στην εργασία σας ή σε στην 
έξοδό σας. Το μπουκάλι χωράει άνετα στο σακίδιό σας ή στην τσάντα 
σας ή ακόμα και σε μια θήκη για μπουκάλια στο ποδήλατο ή στο 
αυτοκίνητό σας. Η άνετη λαβή το καθιστά εύκολο στη μεταφορά, αλλά 
ακόμη και αν πέσει δεν θα σπάσει, καθώς είναι κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό σε υλικό.

Με το εύχρηστο smoothie blender της SENCOR στο γραφείο σας έχετε 
τον τέλειο τρόπο να παρασκευάσετε ένα υγιεινό σνακ ή ένα γεύμα. Απλά 
προσθέστε φρούτα ή λαχανικά. Οι 2 τρόποι λειτουργίας που διαθέτει 
του δίνουν τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε φρούτα, όπως σμέουρα, 
φράουλες, ανανά ή αχλάδι.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ   
SMOOTHIE BLENDER 
ΤΗΣ SENCOR
• Πολύ ισχυρό μοτέρ
• Υλικά υψηλής ποιότητας 

(ανοξείδωτος χάλυβας 
επικαλυμμένος με τιτάνιο - 
αποτρέπει την οξείδωση)

• Υλικό Tritan χωρίς BPA 
- υγιεινό ανθεκτικό και 
ασφαλές

• 2 προ-ρυθμισμένα 
προγράμματα

• Εύχρηστα εξαρτήματα
• Χαρακτηριστικά ασφαλείας
• Εύκολος χειρισμός και 

καθαρισμός
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SMOOTHIE 
BLENDERS

Smoothie Blender

SBL 7500SS
Ισχυρό smoothie blender με 2 ειδικά προ-ρυθμισμένα 
προγράμματα για ελαφριά κοκτέιλ φτιαγμένα από μαλακά 
φρούτα όπως μούρα ή ντομάτες και πρόγραμμα για 
σκληρότερα φρούτα και λαχανικά, όπως ο ανανάς και 
το καρότο. Αναμιγνύονται πάντα τέλεια με λεία υφή και, 
χάρη στις λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη 
τιτανίου, όλες οι βιταμίνες, τα ένζυμα και τα θρεπτικά 
συστατικά διατηρούνται στο ρόφημά σας. Επίσης, τα 
χρησιμοποιούμενα ασφαλή σύγχρονα υλικά εμποδίζουν 
την οξείδωση ή την ανάπτυξη μικροοργανισμών σε νωπά 
τρόφιμα. Και υπάρχουν αξεσουάρ ιδανικά για δραστήριους 
ανθρώπους και παιδιά, καθώς όλα τα ροφήματα μπορείτε 
να τα πάρετε μαζί σας έξω σε ασφαλές ποτήρι με ειδικά 
σχεδιασμένο καπάκι που είναι συμβατό με το στήριγμα που 
χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 2 προ-ρυθμισμένα προγράμματα 45/ 60” (για μαλακά και 

σκληρά φρούτα και λαχανικά).
• 6 αποσπώμενες λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής 

ποιότητας με επικάλυψη τιτανίου.
• Ισχυρό μοτέρ 800W.
• Μηχανισμός ασφαλείας που επιτρέπει την εκκίνηση μόνο 

όταν είναι στη σωστή θέση.
• Μοναδική αθλητικού τύπου φιάλη 0,6lt από ανθεκτικό σε 

κρούση υλικό Tritan χωρίς BPA.
• Ειδικά σχεδιασμένη φιάλη από ανοξείδωτο ατσάλι διπλού 

τοιχώματος 0,6lt.
• Διακόπτης PULSE για αποτελεσματική ανάμιξη.
• Γυάλινη κανάτα χωρητικότητας 1,5lt.
• Κλίμακα οπίσθιου φωτισμού.
• Κύπελλα για εξαιρετική σταθερότητα.

ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ 

ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Smoothie Blender

SBL 7172BL

Είτε προτιμάτε τις φράουλες είτε τον ανανά, αυτή η βολική 
συσκευή θα κάνει πάντα τα smoothies σας ακριβώς όπως σας 
αρέσουν.

Τόσο τα μαλακά όσο και τα σκληρά φρούτα και τα λαχανικά 
μπορούν να μετατραπούν σε ένα απολαυστικό smoothie που 
μπορείτε να το απολαμβάνετε οπουδήποτε!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 800W.
• 2 προ-ρυθμισμένα προγράμματα 45/ 60“ για μαλακά ή σκληρά φρούτα με το πάτημα 

ενός κουμπιού.
• 60% καλύτερη απόδοση ανάμιξης με αποτέλεσμα πολλαπλών κυκλώνων χάρη στην 

καινοτόμο κατασκευή ποτηριού και λεπίδων.
• 2 αποκλειστικές τύπου σπορ φιάλες των 0,6lt κατασκευασμένες από προηγμένο υλικό  

Tritan, με καπάκια ασφαλείας.
• 6 υψηλής ποιότητας αποσπώμενες λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη 

τιτανίου.
• Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στις πρόσφατα σχεδιασμένες βεντούζες.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA.
• Διακόπτης PULSE για αποτελεσματική ανάμιξη.
• Αποτρέπει την απώλεια ενζύμων και βιταμινών.
• Μειώνει την οξείδωση των smoothies.
• Εύκολη στην ανάγνωση ένδειξη LED. 

SBL 7170GG SBL 7171GR SBL 7172BL 
SBL 7173VT SBL 77174RD SBL 7175RS 
SBL 7176GD SBL 7717CH SBL 7178BK

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
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Smoothie Blender 

SBL 2330

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 500W.
• Οικογενειακό smoothie blender και σετ αξεσουάρ.
• Μύλος άλεσης για καφέ, καρύδια και βότανα με 

λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Αποσπώμενα ποτήρια και καπάκια 0,6lt και 0,3lt με 

οπές πόσης.
• Ποτήρι ανάμιξης αποσπώμενο για να το έχετε μαζί σας 

στις μετακινήσεις σας.
• Ποτήρι από ανοξείδωτο χάλυβα διπλού τοιχώματος με 

καπάκι για αποθήκευση.
• Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας και τα 

αντιολισθητικά πέλματα εξασφαλίζουν μέγιστη 
ασφάλεια.

• Τα ποτήρια είναι κατάλληλα για χρήση στις βάσεις 
ποτηριών αυτοκινήτου.

Όλοι στην οικογένεια προτιμούν κάτι διαφορετικό. 
Είτε θέλετε ένα απολαυστικό smoothie για τον 
αθλητή σας είτε έναν τέλεια αλεσμένο καφέ, αυτή η 
συσκευή θα σας υπερκαλύψει.

Το πιο ισχυρό smoothie blender της SENCOR, που, εκτός 
από ένα ευρύ φάσμα γευμάτων, μπορεί επίσης να φτιάχνει 
λεπτoθρυμματισμένο πάγο.

Smoothie Blender

SBL 3210WH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 600W.
• Το δοχείο ανάμιξης μπορεί να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί ως 

ποτήρι take away.
• Διακόπτης παλμού για αποτελεσματική ανάμιξη.
• 2 ανθεκτικά ποτήρια Tritan 0,6lt κατάλληλα για το αυτοκίνητο το 

ποδήλατο και τις μετακινήσεις σας.
• 4 λεπίδες ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής ποιότητας με επικάλυψη 

τιτανίου.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA.

SBL 3210WH SBL 3211GR SBL 3212BL
SBL 3213OR SBL 3214RD SBL 3215VT
SBL 3216YL SBL 3217GG SBL 3218RS
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Η ειδική έκδοση Solid σας επιτρέπει να επιλέξετε 
το χρώμα του μπλέντερ σας. Είναι ιδανικό για την 
προετοιμασία τόσο των διαιτητικών ροφημάτων όσο και 
αυτών από φρέσκα φρούτα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 2 αποσπώμενα ποτήρια 0,6lt και 0,3lt για να τα παίρνετε μαζί σας 

στις μετακινήσεις σας.
• Ισχύς 500W.
• 4 λεπίδες ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής ποιότητας με επικάλυψη 

τιτανίου.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA.
• Κατάλληλο για τη βάση υποδοχής ποτηριών του αυτοκινήτου.

Smoothie Blender

SBL 2210WH
SBL 2210WH SBL 2211GR SBL 2212BL
SBL 2213OR SBL 2214RD SBL 2215VT
SBL 2216YL SBL 2217GG SBL 2218RS
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΜΠΛΕΝΤΕΡ
Η ανάμιξη δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη. Το μπλέντερ της 
SENCOR είναι ένας πρακτικός βοηθός για κάθε σπίτι. Ιδανικό 
για την παρασκευή σούπας, παιδικών τροφών, κοκτέιλ ή 
σαλτσών, απλά οποιαδήποτε στιγμή πρέπει να αναμιχθούν 
καλά τα συστατικά.

Οι 6 αποσπώμενες λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα αναδεύουν, 
θρυμματίζουν και αναμιγνύον με αξεπέραστη ισχύ. Δεν αντιστέκονται 
στη δύναμή τους ούτε τα καρύδια ούτε ο πάγος. Επιπλέον, οι λεπίδες 
έχουν επικάλυψη τιτανίου, το οποίο εμποδίζει την απώλεια των τόσο 
πολύ αναγκαίων βιταμινών και ενζύμων από φρούτα και λαχανικά.
Δείτε πόσα υλικά μπορεί να χωρέσει η μεγάλη γυάλινη κανάτα 1,5lt! Δεν 
χρειάζεται να ανησυχείτε για την επεξεργασία θερμών βάσεων σάλτσας 
ή και σούπας. Η κανάτα είναι κατασκευασμένη από πρακτικό θερμικό 
γυαλί, το οποίο αντέχει σε θερμοκρασία μέχρι 100°C. Η εύχρηστη οπή 
στο στεγανό καπάκι επιτρέπει την πλήρωση υγρών κατά τη λειτουργία. 
Λοιπόν, τι θα λέγατε για μία σούπα;

ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ
ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ
 ΚΟΚΤΕΪΛ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ   
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΗΣ 
SENCOR
• Πολύ ισχυρό μοτέρ
• Υλικά υψηλής ποιότητας 

(ανοξείδωτος χάλυβας 
επικαλυμμένος με τιτάνιο - 
αποτρέπει την οξείδωση)

• Υλικό Tritan χωρίς ΒΡΑ 
-υψηλής αντοχής και ασφαλές

• Υψηλής ποιότητας γυάλινη 
κανάτα

• Πρόσθετες λειτουργίες 
(Ice Crush και Nutri Smart 
Blending)

• Εύκολος χειρισμός και 
καθαρισμός

• Πολύ πρακτικός σχεδιασμός
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Χάρη στο υψηλής ποιότητας θερμομονωτικό ποτήρι 1,5lt 
αυτού του μπλέντερ, μπορείτε επίσης να αναμιγνύετε 
ζεστά συστατικά και υγρά, με 3 τρόπους ανάμιξης που σας 
εγγυώνται ένα τέλειο αποτέλεσμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 1.000W.
• 3 τρόποι ανάμιξης για τέλεια αποτελέσματα ανάμιξης.
• Ποτήρι 1,5lt κατασκευασμένο από Α ποιότητας ανθεκτικό στη θερμότητα 

βοριοπυριτικό γυαλί.
• 6 λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη τιτανίου.
• Αποσπώμενη βάση λεπίδας για εύκολο καθαρισμό.
• Λειτουργίες λεπτοθρυμματισμού πάγου και PULSE.
• Λειτουργία Nutri Smart για απολαυστικά και ενεργειακά ροφήματα από 

φρούτα και λαχανικά.

Επιτραπέζιο Μπλέντερ

SBL 5750SS

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ BPA

ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ
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Επιτραπέζιο Μπλέντερ

SBL 4870WH
Τέλειο εργαλείο για καθημερινή χρήση. Ισχυρό επιτραπέζιο 
μπλέντερ με μοντέρνο σχεδιασμό που κάνει κρεμώδεις σούπες, 
milk-shake, παιδικές τροφές, κάθε είδους σάλτσες και άλλα 
γεύματα μέσα σε ένα λεπτό. Το υλικό αποτρέπει τις απώλειες 
βιταμινών και ενζύμων και μειώνει την οξείδωση. Απλό στη χρήση 
και στη συντήρηση και εύκολο να καθαριστεί καθώς όλα τα 
αποσπώμενα τμήματα είναι πλενόμενα σε πλυντήριο πιάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αποσπώμενες λεπίδες ανοξείδωτου χάλυβα με επικάλυψη τιτανίου 

υψηλής ποιότητας.
• Ισχύς 800W.
• Πολυλειτουργική οθόνη LCD.
• 12 επίπεδα ταχύτητας.
• Μηχανισμός ασφαλείας που επιτρέπει την εκκίνηση μόνο όταν 

βρίσκεται σε σωστή θέση.
• Λαστιχένιο καπάκι για εύκολη αφαίρεση του βάζου από το σώμα του.
• Μικρό εσωτερικό διαφανές καπάκι για την προσθήκη συστατικών 

κατά την ανάμιξη.
• Αντιολισθητικά πέλματα.
• Γυάλινη κανάτα με χωρητικότητα 1,5lt.
• Κλίμακα με οπίσθιο φωτισμό.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ

ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ 
ΒΟΤΑΝΩΝ

ΤΙΤΑΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ 

ΛΕΠΙΔΩΝ

ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑ
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Επιτραπέζιο Μπλέντερ

SBL 4371
Ιδανικό μπλέντερ για να φτιάχνετε σούπες με κρέμα 
γάλακτος, παιδικές τροφές με φρεσκοαναμεμιγμένα 
συστατικά, σάλτσες λαχανικών, κοκτέιλ φρούτων με 
θρυμματισμένο πάγο και άλλα γεύματα.

Ιδανικό μπλέντερ για να φτιάχνετε κρέμες 
γάλακτος, φρεσκοαναμεμιγμένες παιδικές τροφές, 
σάλτσες λαχανικών, κοκτέιλ φρούτων και άλλα 
γεύματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αποσπώμενες λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας.
• Ισχύς 600W.
• Λειτουργία PULSE για άμεση ανάμιξη και λεπτοθρυμματισμένο πάγο.
• 2 επίπεδα ταχύτητας.
• Φωτιζόμενος διακόπτης.
• Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Λαστιχένιο καπάκι για εύκολη αφαίρεση της κανάτας από το σώμα του 

μίξερ.
• Μικρό εσωτερικό διαφανές καπάκι για την προσθήκη συστατικών κατά την 

ανάμιξη.
• Τα αποσπώμενα μέρη είναι κατάλληλα για πλύσιμο  

σε πλυντήριο πιάτων.
• Αντιολισθητικά πέλματα.
• Γυάλινη κανάτα ανάμιξης με χωρητικότητα 1,5lt.
• Κλίμακα με οπίσθιο φωτισμό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αποσπώμενες λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα 

υψηλής ποιότητας.
• Ισχύς εισόδου 600W.
• Λειτουργία PULSE για άμεση ανάμιξη και 

λεπτοθρυμματισμό πάγου.
• 2 επίπεδα ταχύτητας.
• Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 90cm.
• Καπάκι με οπή και στόμιο τροφοδοσίας και σωλήνα 

δοσολογίας.
• Μικρό εσωτερικό διαφανές καπάκι για την προσθήκη 

συστατικών κατά την ανάμιξη.
• Τα αποσπώμενα μέρη είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε 

πλυντήριο πιάτων.
• Γυάλινη κανάτα με χωρητικότητα 0,8lt.
• Αντιολισθητικά πέλματα.

Επιτραπέζιο Μπλέντερ

SBL 3271SS
SBL 3271SS SBL 3272RD
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ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ
Οι χυμοί φρέσκων φρούτων ή λαχανικών αποτελούν ιδανική υγιεινή 
διατροφή για εσάς και τα μέλη της οικογένειάς σας. Η παρασκευή του 
χυμού είναι θέμα λίγων δευτερολέπτων, είτε χρησιμοποιείτε κλασικό 
αποχυμωτή, είτε αποχυμωτή αθόρυβης λειτουργίας, είτε έναν ισχυρό 
επιτραπέζιο, είτε smoothie blender από τη μεγάλη γκάμα της SENCOR, 
με στιλ και χρώμα που ταιριάζει απόλυτα με το σπίτι και την κουζίνα 
σας.

7272



7373



AΠΟΧΥΜΩΤΕΣ

Εάν θέλετε να πιείτε έναν πραγματικά θρεπτικό χυμό 
με υψηλότερη περιεκτικότητα σε ίνες, οι αποχυμωτές 
αργής σύνθλιψης της SENCOR είναι η ιδανική επιλογή. 
Αυτοί οι τύποι αποχυμωτών συνθλίβουν τα συστατικά με 
περιστρεφόμενους τροχίσκους, στη συνέχεια τα συμπιέζουν 
και ύστερα τα περνούν από ένα λεπτό φίλτρο. Σε σύγκριση 
με τους φυγοκεντρικούς αποχυμωτές, επιτυγχάνουν πολύ 
υψηλότερες αποδόσεις και είναι επίσης πιο αθόρυβοι και 
οικονομικότεροι.

Οι αποχυμωτές αργής σύνθλιψης σας βοηθούν να κάνετε χυμό γεμάτο 
βιταμίνες και μέταλλα, ακόμα και από σκληρότερα φρούτα, βότανα, 
λαχανικά και άλλους καρπούς ή σπόρους.

Από την άλλη πλευρά, είναι πιο αργοί και μερικοί ενδέχεται να 
έχουν μικρότερα στόμια τροφοδοσίας, επειδή τα μοτέρ τους δεν 
είναι σχεδιασμένα για μεγάλα κομμάτια φρούτων ή λαχανικών, τα 
οποία πρέπει να κοπούν σε μικρότερα κομμάτια. Το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημά τους, ωστόσο, είναι ότι η αργή επεξεργασία περιορίζει 
την ποσότητα οξυγόνου που εισέρχεται στο χυμό, δηλαδή ο χυμός σας 
είναι λιγότερο οξειδωμένος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποθηκευτεί 
έως και 24 ώρες και μπορείτε να απολαύσετε όλη μέρα νόστιμο και 
θρεπτικό φυσικό χυμό που έχετε φτιάξει από την προηγούμενη!

ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ   
ΑΡΓΗΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΦΡΕΣΚΙΑ ΓΕΥΣΗ

ΣΕ ΚΑΘΕ
ΡΟΦΗΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ   
ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ ΑΡΓΗΣ 
ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ ΤΗΣ 
SENCOR
• Ανθεκτικό και αθόρυβο μοτέρ 

χωρίς ψήκτρες
• Ισχυρή απόδοση για τέλεια 

ροφήματα
• Πρόσληψη μέγιστων βιταμινών 

και θρεπτικών ουσιών
• Αποτρέπει τις χημικές 

αντιδράσεις
• Υψηλής αντοχής κόσκινο από 

τιτάνιο
• Εύκολο στη χρήση και 

συντήρηση
• Όλα τα εξαρτήματα είναι χωρίς 

BPA
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Σειρά Υψηλής Τεχνολογίας
Ένας μοναδικός αποχυμωτής με το καινοτόμο και 
αθόρυβο ψηφιακό μοτέρ BLDC για τέλειο χυμό χωρίς 
συμβιβασμούς.

Αποχυμωτής Αργής Σύνθλιψης

SSJ 9000NP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Μοτέρ 200W BLDC με ψηφιακό έλεγχο ταχύτητας.
• Χαμηλές ταχύτητες 40 - 80 RPM που βοηθούν στη διατήρηση των 

βιταμινών και των ενζύμων.
• Τεχνολογία DripStop εμποδίζει το στάξιμο όταν ολοκληρωθεί η 

εκχύλιση.
• Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας  

και τα αντιολισθητικά πέλματα  
εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια.

• Ισχυρό μοτέρ σχεδιασμένο για  
μεγαλύτερη εκχύλιση, ακόμη  
και μετά από μια ώρα λειτουργίας.

• 10ετής εγγύηση για τον κινητήρα.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΧΑΛΥΒΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΑΘΟΡΥΒΟ ΜΟΤΕΡ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΣΠΙΡΑΛ 

ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ
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AΠΟΧΥΜΩΤΕΣ

Αποχυμωτής Αργής Σύνθλιψης

SSJ 4070SL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Μοτέρ 400W για αποτελεσματικό στύψιμο.
• Εξαιρετικά μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας που διευκολύνει την 

προσθήκη συστατικών.
• Πολύ αποτελεσματικό στύψιμο με αυτόματο διαχωρισμό πολτού.
• Ανοξείδωτο φίλτρο με πολύ μικρές τρύπες.
• Κανάτα χυμού από Tritan.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA.

Θέλετε χυμό που διαρκεί περισσότερο και γίνεται 
ευκολότερα; Εξαιρετική επιλογή! Με αυτόν τον 
αποχυμωτή, θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τα αγαπημένα 
σας συστατικά και θα εξοικονομήσετε και χρόνο.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 
ΠΟΛΤΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ 
ΣΤΟΜΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΝΑΤΑ 
ΧΥΜΟΥ ΑΠΟ 

TRITAN

ΧΑΜΗΛΟΣΤΡΟΦΟ 
60 RPM ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
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Ο καλύτερος αποχυμωτής της κατηγορίας του. Όλα 
τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα είναι 
χωρίς BPA.

Αποχυμωτής Αργής Σύνθλιψης

SSJ 4050NP

Αποχυμωτής Αργής Σύνθλιψης

SSJ 4042RD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχυρό μοτέρ 400W.
• Χαμηλή ταχύτητα 60 RPM για τη διατήρηση βιταμινών και 

ενζύμων.
• Ανοξείδωτο φίλτρο επικαλυμμένο με τιτάνιο.
• Αυτόματος διαχωρισμός πολτού.
• Δοχείο πολτού 0,8lt.
• Δοχείο χυμού 0,8lt.
• Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης όταν αφαιρεθεί το 

καπάκι ή υπερθερμανθεί το μοτέρ.
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Συμπιέζει φρούτα και λαχανικά αντί να τα αλέθει, επιτυγχάνοντας έτσι 

πολύ υψηλότερες αποδόσεις.
• Περισσότερα αντιοξειδωτικά, καλύτερη γεύση και μεγαλύτερη 

φρεσκάδα.
• Ο χυμός περιέχει ελάχιστο αφρό.
• Ισχυρό μοτέρ 400W για συνεχή εξαγωγή χυμού επί 15’.
• Χαμηλόστροφο (60 RPM) για τη διατήρηση βιταμινών και ενζύμων.
• Αυτόματος διαχωρισμός πολτού.
• Δοχείο πολτού 0,8lt
• Δοχείο πολτού 0,8lt.
• Ανοξείδωτο φίλτρο με πολύ μικρές τρύπες.

SSJ 4042RD SSJ 4042BK

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ                    
ΦΙΛΤΡΟ

ΔΟΧΕΙΟ 0,8lt

ΔΟΧΕΙΟ ΠΟΛΤΟΥ 0,8lt
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ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ

 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

AΠΟΧΥΜΩΤΕΣ

Οι λάτρεις των χυμών φρούτων και λαχανικών με πολτό είναι 
υπέρμαχοι των φυγοκεντρικών αποχυμωτών της SENCOR. 
Πώς λειτουργούν; Ο περιστρεφόμενος δίσκος κόβει τα 
συστατικά και η φυγόκεντρη δύναμη τα προωθεί μέσα από 
το φίλτρο. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα χυμό πλούσιο σε 
γεύση και άρωμα

Το μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας προσφέρει επίσης ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα, αφήνοντας ολόκληρο το μήλο να περάσει, χωρίς να 
χρειαστεί να κοπεί σε κομμάτια. Ο πολτός διαχωρίζεται αυτόματα. 
Επιπλέον, οι φυγοκεντρικοί αποχυμωτές της SENCOR λειτουργούν πολύ 
γρήγορα, οπότε το σερβίρισμα ενός χυμού σε μια «ανυπόμονη» παρέα 
είναι απλά θέμα δευτερολέπτων.

Χάρη στη ψηφιακή οθόνη LCD, η λειτουργία της συσκευής είναι 
πανεύκολη και οι 5 ταχύτητές της εξασφαλίζουν βέλτιστο χυμό. Το 
αποδοτικό μοτέρ με εντυπωσιακή ισχύ 1.200W δεν ξεκινά παρά μόνο 
όταν είναι σωστά συναρμολογημένος ο αποχυμωτής SENCOR και δεν 
χρειάζεται να ανησυχείτε για τυχόν εκτόξευση των περιεχομένων, 
αφού ο αποχυμωτής σβήνει αυτόματα όταν αφαιρεθεί το καπάκι ή 
υπερθερμανθεί το μοτέρ, ενώ ο σχεδιασμός από ανοξείδωτο χάλυβα 
διευκολύνει τη συντήρηση. Έτσι μπορείτε να απολαμβάνετε το χυμό σας 
όταν το επιθυμείτε χωρίς κανένα πρόβλημα.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ ΤΗΣ 
SENCOR

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 
ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ

• Πολύ ισχυρό μοτέρ
• Υλικά υψηλής ποιότητας 

(ανοξείδωτος χάλυβας, χωρίς 
BPA)

• 5 ταχύτητες για τέλειο χυμό
• Απλή ψηφιακή οθόνη LED
• Εύκολος και ασφαλής στη 

χρήση και στον καθαρισμό
• Διαχρονικός σχεδιασμός 

με πολύ μεγάλο στόμιο 
τροφοδοσίας

78



Ο πιο ισχυρός φυγοκεντρικός αποχυμωτής της 
SENCOR, από τη σειρά Nutriline.

Φυγοκεντρικός Αποχυμωτής

SJE 5050SS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εξαιρετικά μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας 75mm για εύκολη 

τροφοδοσία.
• Το σύστημα Anti-Drip εμποδίζει το στάξιμο χυμού.
• Διαφανές καπάκι για να έχετε πλήρη εικόνα της διαδικασίας.
• Επικαλυμμένο με τιτάνιο micro-φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Δοχείο πολτού 2lt.
• Κανάτα χυμού 1lt.
• 5 ταχύτητες για μαλακά και σκληρά φρούτα και λαχανικά.
• Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης όταν αφαιρεθεί το καπάκι 

ή υπερθερμανθεί το μοτέρ.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ MICRO-ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΤΑΝΙΟ
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Φυγοκεντρικός Αποχυμωτής

SJE 1055SS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Υψηλής απόδοσης μοτέρ 800W.
• Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολη 

χρήση και υγιεινή συντήρηση.
• Μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας 75mm για εύκολη 

τροφοδοσία.
• Micro-φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Καπάκι με σύστημα ασφαλείας λειτουργίας. 
• Θερμοδιακόπτης κατά της υπερθέρμανσης.
• 2 ταχύτητες περιστροφής.
• Δοχείο συλλογής πολτού χωρητικότητας 1,6lt.
• Κανάτα χυμού χωρητικότητας 0,75ml.
• Αυτόματος διαχωριστής πολτού. 

SJE 1055SS SJE 1057BKSJE 1056RD

Φυγοκεντρικός Αποχυμωτής

SJE 741SS
Πολύ βολικός αποχυμωτής για τέλεια 
αποτελέσματα. Μικρών διαστάσεων για 
εξοικονόμηση χώρου, γεμίζει εύκολα και γρήγορα 
για να έχετε φρέσκο χυμό σας μέσα σε ένα μόλις 
λεπτό!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πολύ αποδοτικό μοτέρ 400W.
• Micro-φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Ευρύ στόμιο τροφοδοσίας 65mm για εύκολο γέμισμα.
• 2 ταχύτητες.
• Αυτόματος διαχωρισμός πολτού.
• Κανάτα χυμού με διαχωρισμό αφρού.
• Τριπλή προστασία αυτόματης διακοπής λειτουργίας αν 

αφαιρεθεί το καπάκι ή υπερθερμανθεί το μοτέρ.

AΠΟΧΥΜΩΤΕΣ
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ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 
ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ
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AΠΟΧΥΜΩΤΕΣ

• Ανθεκτικό αξιόπιστο μοτέρ 
(με εγγύηση έως 10 ετών)

• Αθόρυβη λειτουργία
• Ποιότητα κατασκευής για 

κορυφαία αποτελέσματα
• Μεταβλητή χρήση
• Τεχνολογία που αποτρέπει 

σταξίματα
• Εύκολος στη χρήση και στον 

καθαρισμό

THE ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ 
ΧΥΜΟΙ ΣΤΗ  

ΣΤΙΓΜΗ!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ    
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΥΦΤΗ 
ΤΗΣ SENCOR

Ο πιο δημοφιλής από όλους τους φρέσκους χυμούς φρούτων 
είναι σίγουρα ένας σπιτικός χυμός πορτοκαλιού! Είναι η 
τέλεια γευστική και θρεπτική ανανέωση οποιαδήποτε στιγμή 
της ημέρας και με τους στύφτες SENCOR μπορείτε να 
φτιάξετε μόνοι σας! Και φυσικά γιατί να μην εμπλουτίσετε το 
χυμό σας και με άλλα εσπεριδοειδή όπως το γκρέιπφρουτ ή 
να μη ρίξετε φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού στο τσάι ή στο 
ποτό σας; Άλλωστε η σπιτική λεμονάδα είναι για όλους μας 
στιγμή απόλαυσης!

Ο φρέσκος χυμός είναι εξαιρετικός για το πρωινό, καθώς η τεράστια 
ποσότητα βιταμινών και ενζύμων θα ξεκινήσει τη ημέρα σας με δύναμη 
και ευεξία. Πρόκειται για την πιο φυσική πηγή σημαντικών ουσιών για 
πολυάσχολους και δραστήριους ανθρώπους, ενώ αρέσει σε όλους. Αλλά 
τον χρησιμοποιούμε συχνά και στην κουζίνα, καθώς υπάρχουν επίσης 
αρκετές συνταγές όπου ο χυμός λεμονιού ή πορτοκαλιού αποτελεί 
φυσικό συστατικό της γεύσης. Η SENCOR προσφέρει την ιδανική λύση, 
από μικρά έως μεγάλα νοικοκυριά ή ακόμα και για μικρά γραφεία. Οι 
ηλεκτρικοί μας στύφτες είναι συμπαγής και έξυπνα σχεδιασμένοι, ώστε 
να αξιοποιούν στο έπακρο τα εσπεριδοειδή που υπάρχουν στο υγιεινό 
σας ρόφημα και να γίνεται εύκολα ο καθαρισμός τους.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΥΦΤΕΣ
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Ηλεκτρικός Στύφτης

SCJ 9000NP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Ισχύς 80W, χωρητικότητα 2lt.
•  Κατάλληλο για όλα τα εσπεριδοειδή - 2 μεγέθη κώνου στυψίματος.
• Τεχνολογία DripStop που εμποδίζει το στάξιμο μετά το στύψιμο.
• Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση με το πάτημα του κώνου και προστασία από 

υπερθέρμανση.
• Τεχνολογία στυψίματος 360° για εύκολη λειτουργία.
• Φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα για τη συλλογή πολτού και κουκουτσιών φρούτων.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

High Tech Line
Αυτός ο ηλεκτρικός στύφτης διαθέτει ισχυρό μοτέρ (που 
συνοδεύεται από 10ετή εγγύηση), επιτυγχάνοντας υψηλές 
ταχύτητες χωρίς να επηρεάζεται η αντοχή του!

Ταυτόχρονα η λειτουργία του είναι αθόρυβη, με πρωτοποριακό 
σχεδιασμό και με δοχείο συλλογής χυμού χωρητικότητας 2lt. 
Ιδανικός για την παρασκευή φρέσκου χυμού από εσπεριδοειδή, 
διαχωρίζει αυτόματα τον πολτό και τα κουκούτσια με το φίλτρο 
από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλα τα αποσπώμενα μέρη είναι εύκολο να 
πλυθούν και να καθαριστούν, γι’ αυτό προσφέρεται για καθημερινή 
χρήση. Χάρη στα αντιολισθητικά πέλματα και στην τεχνολογία 
DripStop, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει ούτε 
σταγόνα στον πάγκο της κουζίνας.
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AΠΟΧΥΜΩΤΕΣ

Ηλεκτρικός Στύφτης

SCJ 1051 GR

ΧΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 40W.
• Κατάλληλο για όλα τα εσπεριδοειδή - 2 μεγέθη κώνου στυψίματος.
• Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση πιέζοντας τον κώνο.
• Λειτουργεί και στις 2 κατευθύνσεις για μέγιστη εξαγωγή χυμού.
• Φίλτρο για τη συλλογή πολτού φρούτων και κουκουτσιών.
• Προστατευτικό κάλυμμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 60W.
• Κατάλληλο για όλα τα εσπεριδοειδή - 

2 κώνοι διαφορετικού μεγέθους.
• Εξωτερικό σώμα από ανοξείδωτο 

χάλυβα.
• Αυτόματη ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση πιέζοντας τον κώνο.
• Λειτουργεί και στις 2 κατευθύνσεις για 

μέγιστη εξαγωγή χυμού.
• Φίλτρο για τη συλλογή πολτού και 

κουκουτσιών φρούτων.
• Προστατευτικό καπάκι.

Ιδανικό στύφτης για μικρή κουζίνα 
μοντέρνου σχεδιασμού.

Είναι τόσο εύκολο να παρασκευάσετε φρέσκο 
ρόφημα, απλά πιέζοντας τον κώνο, ο οποίος 
υπάρχει σε 2 μεγέθη για το καλύτερο στύψιμο 
μικρών ή μεγαλύτερων φρούτων. Το φίλτρο 
αποτρέπει την είσοδο πολτού ή κουκουτσιών 
στο φρέσκο χυμό σας.

Καλαίσθητος στύφτης με μοντέρνο εξωτερικό 
σώμα κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
ανοξείδωτο χάλυβα.

Για τέλειο στύψιμο όλων των ειδών εσπεριδοειδών για 
φρέσκο υγιεινό ρόφημα, παρέχεται ροή και προς στις 
2 κατευθύνσεις, ενώ μπορείτε να αλλάξετε 2 μεγέθη 
κώνου για μικρά φρούτα όπως λάιμ ή λεμόνι και για 
μεγαλύτερα όπως πορτοκάλια. Υπάρχει επίσης φίλτρο 
για το διαχωρισμό πολτού ή κουκουτσιών.

Ηλεκτρικός Στύφτης

SCJ 6053RD 
SCJ 6050SS SCJ 6053RD

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
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ΜΟΝΤΕΛΟ STM 787x STM 635x STM 446x STM 375X STM 3700WH

Χρώμα

Ισχύς 1.000W 1.000W 1.000W 800W 1.000W

Λειτουργία PULSE ναι ναι ναι ναι ναι

Προρυθμισμένα προγράμματα όχι όχι όχι 2 όχι

Αριθμός ταχυτήτων 8 8 10 6 10

Αριθμός πλημνών 3 3 4 3 3

Λυχνία LED μπολ ανάμιξης ναι ναι όχι ναι όχι

Χωρητικότητα μπολ 4,5lt & 3lt 4,5lt 4,5lt 4lt 5,5lt

Number of bowls 2 1 1 1 1

ΜΟΝΤΕΛΟ STM 7330SL STM 7310SL STM 3730SL STM 362x

Χρώμα   

Ισχύς 1.200W 1.200W 800W 600W

Λειτουργία PULSE ναι ναι ναι ναι

Προρυθμισμένα προγράμματα όχι όχι όχι όχι

Αριθμός ταχυτήτων 8 8 6 6

Αριθμός πλημνών 4 2 2 2

LED του μπολ ανάμιξης όχι ναι ναι όχι

Χωρητικότητα μπολ 2x4,5lt & 1x5lt 4,5lt & 5lt 4lt 4lt

Αριθμός μπολ 3 2 1 1

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΜΙΞΕΡ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΜΙΞΕΡ

86



ΜΟΝΤΕΛΟ SHB 5501CH SHB 4501WH SHB 560x SHB 446x SHB 4260WH SHB 4358WH 
SHB 4359BK

Χρώμα

Ισχύς 1.000W 1.000W 1.000W 800W 500W 600W

Διαρκώς μεταβλητός 
έλεγχος ταχύτητας ναι ναι ναι ναι - -

Αριθμός ταχυτήτων 20 20 20 25 2 2

Πλήκτρο ενεργής 
ταχύτητας  ναι  ναι  ναι  ναι  ναι  ναι

Κουμπί turbo  ναι  ναι

Μήκος καλωδίου 
τροφοδοσίας 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Εργονομικά 
διαμορφωμένη λαβή  ναι  ναι  ναι  ναι  ναι  ναι

Λεπίδες ανοξείδωτου 
χάλυβα

επικάλυψη 
τιτανίου

επικάλυψη 
τιτανίου

επικάλυψη 
τιτανίου ναι επικάλυψη 

τιτανίου

Όγκος δοχείων 800 ml 800 ml 800 ml 800 ml 700 ml 700 ml

Όγκος κόφτη        500 ml & 1200 
ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml -

Ανοξείδωτος αναδευτήρας ναι ναι ναι ναι ναι -

ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SMG 4382 SMG 4381

Χρώμα

Ισχύς 1500 W 1500 W

Ικανότητα (κιλ. Κρέατος 
/ λεπτό) 1.65 kg 1.65 kg

3 δίσκοι άλεσης ναι ναι

Εξάρτημα για χυμούς ναι ναι

Εξάρτημα για κόψιμο 
λαχανικών ναι -

Εξάρτημα για τριμμένη 
φρυγανιά ναι -

Εξάρτημα για λουκάνικα ναι ναι

ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ 
ΚΡΕΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΚΟΠΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ SFS 4050SS SFS 100x

Χρώμα

Ισχύς 150 W 100 W

Υλικό ανοξείδωτο πλαστικό

Αποθήκευση 
καλωδίου ναι ναι

Προστατευτικό 
δακτύλων ναι ναι

Διακόπτης 
ασφαλείας ναι ναι

Αντιολισθιτική βάση ναι ναι

Βάρος 4.15 kg 1.98 kg

Πλάτος κοπής 1-15mm 1-15mm

ΜΟΝΤΕΛΟ SHM 5330 SHM 5270WH SHM 5206WH SHM 5205 SHM 5203

Χρώμα 

Ισχύς 300 W 300 W 400 W 250 W 300 W

Αριθμός ταχυτύτων 5 5 5 5 5

Κουμπί turbo ναι ναι ναι ναι ναι

Αναδευτήρες ναι ναι ναι ναι ναι

Ζυμωτήρες ναι ναι ναι ναι ναι

Εξάρτημα για ράβδο - ναι - - -

Δοχείο ανάδευσης ναι - - - -

Κουμπί αποσύνδεσης ναι ναι ναι ναι ναι

Μήκος καλωδίου 1.2 μ. 1.2 μ. 1.2 μ. 1.2 μ. 1.2 μ.

ΜΙΞΕΡ  
ΧΕΙΡΟΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SKS 700x SKS 6000 SKS 5700 SKS 5400 SKS 4030BK/WH

Χρώμα  

Χωρητικότητα 10 kg 5 kg 3 kg 5 kg 5 kg

Ευαισθησία 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g

Επιλογές μονάδων μέτρησης g/ml/lb/fl:oz g/ml g/lb.oz g/ml g / lb:oz

Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός 
(ύψος) 17.5 mm 17 mm 14 mm

Επιφάνεια γυαλί γυαλί γυαλί ανοξείδωτη ανοξείδωτη

Οθόνη LCD 76,5 x 24,5mm 60 x 45mm 72 x 35mm 57 x 27mm 40 x 18mm

Ενδείξεις θερμίδων, 
νατρίου, πρωτεϊνών, λίπους, 
υδατανθράκων

- ναι - - -

Λειτουργία απόβαρου ναι ναι ναι ναι ναι

Δείκτης υπερφόρτωσης ναι ναι ναι ναι ναι

Δείκτης αφόρτιστης μπαταρίας ναι ναι ναι ναι ναι

4 αισθητήρες για μεγαλύτερη 
ακρίβεια ζύγισης ναι ναι ναι ναι

Αυτ. απενεργοποίηση όταν δεν 
χρησιμοποιείται ναι ναι ναι ναι ναι

Επιλογή μέτρησης όγκου υγρών ναι ναι ναι ναι ναι

ΖΥΓΑΡΙΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ SFD 7000BK SFD 6600WH

Χρώμα

Ισχύς 800W 500W

Αριθμός φίλτρων 10 12

Αυτόματο σταμάτημα όχι ναι

Θερμική ασφάλεια ναι ναι

Έλεγχος θερμοκρασίας ναι ναι

Οθόνη LED ναι ναι

Τεχνολογία οριζόντιας ροής 
αέρα ναι ναι

ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ 
ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ SBU 8900SL SBU 787x 

Χρώμα

Ισχύς 1.200 W 2.000 W

Άψυκτρο μοτέρ ναι όχι

Αριθμός ταχυτήτων 10 3

Προρυθμισμένα προγράμματα ναι ναι

Τύπος δοχείου Tritan Tritan

Υλικό λεπίδων Τιτάνιο Τιτάνιο

Χωρητικότητα δοχείου 2 lt 2 lt

Λειτουργία PULSE ναι ναι 

Οθόνη LED ναι ναι 

Εσωτερικό καπάκι για συστατικά ναι ναι 

Αντιολισθητικός πάτος ναι ναι 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΜΟΝΤΕΛΟ SBU 9000NP SBU 8850NP SBU 8800NP SBU7790NP SBU7730BK

Χρώμα

Ισχύς 1.200 W 2.000 W 2.000 W 1.800 W 1.800 W

Άψυκτρο μοτέρ ναι όχι όχι όχι όχι

Αριθμός ταχυτήτων 10 3 3 8 8

Προρυθμισμένα προγράμματα ναι ναι ναι ναι ναι

Τύπος δοχείου Tritan Tritan Tritan Tritan Tritan

Υλικό λεπίδων Τιτάνιο Τιτάνιο Τιτάνιο Τιτάνιο Τιτάνιο

Χωρητικότητα δοχείου 2 lt 2 lt 2 lt 2 lt 2 lt

Λειτουργία PULSE ναι ναι ναι ναι ναι

Οθόνη LED ναι ναι ναι όχι όχι

Εσωτερικό καπάκι για συστατικά ναι ναι ναι ναι ναι

Αντιολισθητικός πάτος ναι ναι ναι ναι ναι
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ΜΟΝΤΕΛΟ SNB 9000 SNB 6606NP SNB  660x SNB 430x

Χρώμα  

Ισχύς 1.000 W 1.200 W 1.200 W 1.000 W

Έλεγχος ταχυτήτων ναι όχι όχι όχι

Προρυθμισμένα προγράμματα ναι ναι ναι όχι

Έξτρα δοχείο ανάμιξης ναι όχι όχι όχι

Αριθμός δοχείων 4 5 2 2

Τύπος δοχείου Tritan Tritan Tritan Tritan

Χωρητικότητα δοχείου 1,3 lt + 2x0,6lt + 1x0,9lt 1,2 lt + 2x0,8lt + 2x0,6lt 1lt + 0,8lt 1ltl + 0,8lt

Υλικό λεπίδων Τιτάνιο Τιτάνιο Τιτάνιο Τιτάνιο

Αριθμός λεπίδων ανάδευσης 4 6 6 6

Καπάκι ταξιδίου ναι ναι ναι ναι

Καπάκι αποθήκευσης όχι ναι ναι ναι

Αντιολισθητικός πάτος ναι ναι ναι ναι

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SBL 7500 SS SBL 717x SBL 321x SBL 2330 SBL 221x 

Χρώμα     
    

    
    

Ισχύς 800 W 800 W 500 W 600 W 600 W

Λειτουργία PULSE ναι ναι όχι όχι όχι

Αριθμός δοχείων 2 2 2 2 2

Τύπος δοχείου Tritan/ 
ανοξείδωτο Tritan Tritan Tritan/ ανοξείδωτο Tritan

Χωρητικότητα δοχείου 0,6lt + 0,6lt 0,6lt + 0,6lt 2x0,6lt 2x0,6lt + 0,3lt 0,6lt + 0,3lt

Υλικό λεπίδων Τιτάνιο Τιτάνιο Τιτάνιο Τιτάνιο Τιτάνιο

Αριθμός λεπίδων ανάδευσης 6 6 4 4 4

Καπάκι ταξιδίου ναι ναι ναι ναι ναι

Αντιολισθητικός πάτος ναι ναι ναι ναι ναι

Μύλος καφέ, βοτάτων & 
μπαχαρικών ναι ναι όχι ναι όχι

Ανάδευση με κενό αέρος όχι ναι (Manual) όχι όχι όχι

Οθόνη LED ναι ναι όχι όχι όχι

SMOOTHIE  
BLENDERS
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ΜΟΝΤΕΛΟ SBL 5750SS SBL 4870WH SBL 4371 SBL 3271SS 
SBL 3272RD

Χρώμα   

Ισχύς 1000W 800W 600W 600W

Άψυκτρο μοτέρ ναι ναι

Αριθμός ταχυτήτων 3 6 2 2

Προρυθμισμένα προγράμματα ναι ναι ναι ναι

Τύπος δοχείου Θερμικό Γυαλί Θερμικό Γυαλί Θερμικό Γυαλί Θερμικό Γυαλί

Υλικό λεπίδων Ανοξείδωτο Ανοξείδωτο Ανοξείδωτο Ανοξείδωτο

Χωρητ. δοχείου 2x0,6lt + 2x0,3lt 1,5lt 1,5lt 1,5lt

Λειτουργία PULSE ναι ναι ναι ναι

Οθόνη LED όχι ναι όχι όχι

Εσωτ. καπάκι για συστ ναι ναι ναι ναι

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι ναι ναι

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SSJ 9000NP SSJ 4070 SSJ 4050 SSJ 404x

Χρώμα 200W 400W 400W 400W

Ισχύς  ναι όχι όχι όχι

Εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ BLDC Εύρος 40–80 60 60 60

RPM  ναι όχι όχι όχι

Ψηφιακός έλεγχος ταχύτητας  ναι  ναι  ναι  ναι

Ανοξείδωτος χάλυβας  ναι  ναι όχι όχι

Μεγάλο στόμιο τροφοδίας  ναι  ναι όχι όχι

Δοχείο Tritan χωρίς BPA 2 1 1 1

Αριθμός micro-φίλτρων  ναι όχι όχι όχι

Ειδικό φίλτρο για παγωγό  ναι όχι όχι όχι

Σύστημα διπλόύ κοχλία 1,2lt 0,8lt 0,8lt 0,8lt

Δοχείο συλλογής πολτού 1,2lt 08lt 0,8lt 0,8lt

Αυτόματος διαχωρισμός πολτού  ναι  ναι  ναι  ναι

ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΑΡΓΗΣ 
ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SJE 5050SS SJE 1055 SJE 741SS

Χρώμα

Ισχύς 1.200W 800W 400W

Αριθμός Ταχυτήτων 5 2 2

Πολύ μεγάλο στόμιο 
τροφοδοσίας 75mm 75mm 75mm

Οθόνη LCD  ναι όχι όχι

Δοχείο συλλογής πολτού 2lt  1,6 lt 1,2 lt

Δοχείο συλλογής χυμού 1lt 0,75lt _

Αυτόματος διαχωρισμός πολτού  ναι  ναι  ναι

Μικρο-φίλτρο από ανοξείδωτο 
χάλυβα ναι ναι ναι

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 
ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ

MODEL SCJ 9000NP SCJ 6050SS 
SCJ 6053RD SJC 1051

Χρώμα  

Ισχύς 80W 60W 40W

Δοχείο συλλογής χυμού 2lt _ 0,7 lt

Υλικό κατασκευής  Ανοξ. Χάλυβας Ανοξ. Χάλυβας Πλαστικό

Τεχνολόγια DripStop ναι _ _
Αυτόματη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση ναι ναι ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΣΤΥΦΤΕΣ
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