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SENCOR  
MINDIG, MINDENNAP
ÉTELKÉSZÍTÉS
Legtöbbünk számára a nap kedvenc része az étkezés. 
Ma a főzés sokunk számára valódi hobbi és szenvedély, 
és határtalan  lehetőségeink vannak. A SENCOR 
a konyhai eszközök piacvezetője. A SENCOR új 
technológiákat mutat be, nagy figyelmet fordít 
a tervezésre, és a gazdaságos megoldásokra.

Ahhoz, hogy a főzést élvezni tudjuk és a kulináris 
művészi vénánkat kiéljük ahhoz a SENCOR 
könnyen használható készülékeket kínál, amelyek 
megfelelnek a legigényesebb feltételeknek 
a legkorszerűbb konyhákban is. Stílusos termékek 
az ételek készítésének örömére, valamint ételeink 
finom kezelésére, hogy a felhasznált összetevők 
a legjobban és legegészségesebben maradjanak 
meg. 

Az ételek elkészítése szórakoztató is lehet, 
és a megfelelően kiválasztott eszközöknek 
köszönhetően időt takaríthat meg. A konyhában 
való munka szórakoztatóvá válik, mivel 
egyes tevékenységek, mint például a fárasztó 
tésztadagasztást, tejszínhab készítést, 
gyümölcscentrifugálást, szeletelést vagy darabolást 
elvégzik számunkra a modern konyhai eszközök. 
Így elegendő időnk és erőnk lesz ahhoz, hogy kiváló 
szakácsokká válhassunk otthonunkban.
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SENCOR A REGGELITŐL 
A VACSORÁIG
Egy tökéletes reggeli? 
Kezdje a napot egy friss turmixral a SENCOR turmixgép 
segítségével kedvelt zöldségeiből és gyümölcseiből. Ha 
szeret változtatni, próbálja ki a zablisztet vagy kását, amelyet 
a modern SENCOR asztal turmixgéppel elkészíthet, és elég 
ideje lesz arra, hogy akár a reggelit is élvezze egy sűrű napon. 
Késő reggeli harapnivalókhoz, például töltött pirítóshoz 
használjon SENCOR szeletelőt, és tegyen rá néhányat 
a zöldségekből. 

Gyors és egyszerű hétköznapi ebéd

A SENCOR segítségével minden ételt könnyedén 
elkészíthet bármilyen célra, szórakoztatóan, kevés idővel 
és energiával.Ne féljen, frissen elkészíteni az ebédjét, 
nem kell előre feldolgozott ételeket vásárolni.  A SENCOR 
húsdarálók a hamburgert egy másodperc alatt elkészítik, 
az összes hozzávaló pontos arányokban lesz benne 

a programozott SENCOR mérleg alapján és mindez egy 
pillanat alatt. Amire szüksége van még az a SENCOR 

multifunkciós turmix-al megoldható .

Finom vacsora egy vagy több személyre.

Egyszerűen, minden unalmas és fárasztó munka a konyhában 
szórakozás lesz a SENCOR készülékekkel. A vacsora ideális 
alkalom a kifinomultabb főzéshez és sütéshez. Ez tökéletes idő 
és lehetőség SENCOR konyhai robotgépeknek. Készítsen friss 
száraztésztát, extra finom dagasztott tésztát a friss kenyérhez, 
tökéletesre szeletelt burgonyát és zöldségeket moussaka-hoz 
és extra felvert tojásfehérjét a pitébe. Mindezt rövid idő alatt, 
erőfeszítések nélkül.

Ez egy kis ízelítő abból, hogyan 
teszik életünket egyszerűbbé, 
finomabbá és élvezetesebbé 
a SENCOR konyhai eszközök. 
A következő oldalakon 
megismerheti termékeinket, 
valamint a SENCOR tippjeit, 
ajánlatait és receptjeit.

MIÉRT VÁLASSZA 
A SENCOR-t? 

Hétvégi és ünnepi ételek
A hétvégék és az ünnepek tökéletes 
alkalmat jelentenek a bonyolultabb, 
gondosabb előkészítést igénylő 
ételek megalkotásához. Ez remek 
alkalom a SENCOR étel-előkészítő 
eszközök és robotgépek tudásának 
kihasználására, melyekkel akár 
a kenyértészta, vagy a különféle 
krémek elkészítése is gyerekjáték. 
Többféle eszköz áll készen 
a hús darálásra, a zöldségek 
feldolgozására, vagy akár kolbász 
töltésére és más, összetettebb 
feladatra is. Ugyancsak remek 
segítőtársra találhatunk az indukciós 
főzőlapokban és grillekben a kerti 
sütögetésekhez – melyek ráadásul 
a nyaralónkba is elkísérhetnek.
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KOMPLEX MEGOLDÁSOK 
A főzés egyre több és több 
emberek hobbi, szórakozás 
és lehetőség az időtöltésre 
szeretteivel. A SENCOR szeretne 
része lenni ennek a jelenségnek és 
így  komplett konyhai eszközökkel 
segíti ezt.

PIACVEZETŐ
A SENCOR, mint a háztartási készülékek piacvezető márkája, követi 
a trendeket összhangban a legújabb technológiákkal. A SENCOR újításokat 
alkalmaz miközben magas színvonalat biztosít. Minőségi, biztonságos 
anyagokat használ, és inspiráló design-t kínál megfizethető áron a háztartások 
millióinak szerte a világon.

FEJLESZTÉSEK
A SENCOR imádja az innovációt! Új 
anyagok és az állandó fejlesztések 
kulcsfontosságúak számunkra ami 
megjelenik gyártásunk minden 
lépésében. Szakembereink olyan 
termékfejlesztéseket végeznek 
amelyek által elérik a legmagasabb 
szintet az Európai szabvány minden 
részletében.

TECHNOLÓGIA & ANYAGOK
A készülékeket fejlett technológiával 
és biztonságos ökológiai 
anyagokból fejlesztették ki.

TITÁNIUM-BEVONAT
A SENCOR friss ételek tartósításhoz 
gyakran titán bevonatot használ 
a vitaminok, tápanyagok és 
enzimek megőrzése miatt illetve, 
hogy megelőzze  a lehetséges 
oxidációt és a baktériumok 
elszaporodását.

EXTRA HOSSZÚ GARANCIA
A SENCOR készülékek megfelelnek a magas színvonalú 
kivitelezés és tartósság európai szabványainak, és 
mindamellett alaposan letesztelt. Ezért a SENCOR 
garantálja a meghosszabbított garanciaidőt.
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TRITAN
Tritan, amely eredetileg 
a rakéta tudomány számára 
fejlesztettek ki, tégelyekhez, 
palackokhoz és más 
üvegekhez használunk, mivel 
ez nagyon biztonságos és 
tartós.

BOROSZILIKÁT ÜVEG
A boroszilikát üveget általában igényes laboratóriumokban 
használják vagy az autóiparban, így tehát mi a saját 
készülékeinkben használjuk, amivel biztosítjuk a tartósságot és 
a hosszú élettartamot.

ROZSDAMENTES ACÉL
Csak magas minőségű 
rozsdamentes acélt használunk, 
amely a legtöbb készülékünkben 
is megtalálható.

BPA MENTES
Műanyag alkatrészek az 
összes SENCOR termékekben 
egészség és környezetbarát és 
mindig BPA mentes.

DESIGN & SZÍNEK
A tervezésnek szórakoztatónak kell lennie! A SENCOR ötvözi 
a stílust és a használhatóságot. A legtöbb SENCOR készülék 
többféle változatban is kapható, időtlen stílus és divatos színes 
kollekciók széles választéka.
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KONYHAI 
ROBOTGÉPEK
Ön szenvedélyes pék, sütemény vagy édesség készítő? 
Univerzális társat keres hétvégi projektjeihez? Vagy 
talán segítségre van szüksége az alkalmi kísérleteihez 
a konyhában? A SENCOR-nak vannak megfelelő turmix 
gépei az Ön számára. 

Fordítsa a tésztadagasztás, krémkészítés, és habverés 
nehéz folyamatát  egy élvezetes és szórakoztató 
randevúvá. Csak Ön és a turmixgépe. Ezek a modern 
SENCOR társak, fel vannak szerelve bolygóműves 
rendszerrel, képes kezelni a habokat és krémeket, míg 
a hatékony motorok képesek kezelni az összes tésztafélét. 
A rendelkezésre álló tartozékok, kiegészítők megkönnyítik 
a házi készítésű tészták, sütemények, saláták vagy egyéb 
specialitások és házi kolbászok elkészítését. Fedezze 
fel a robotgépek széles választékát, és válasszon olyat 
amely nemcsak megfelel Ön igényeinek, hanem egyezik 
a stílusával és a konyha színeivel.
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KONYHAI ROBOTGÉPEK

TÖBBFUNKCIÓS 
KONYHAI ROBOTGÉPEK

Az álló konyhai robotgépekkel dagasztanak, habot vernek és kevernek. 
De húst is lehet vele darálni, kolbászt tölteni vagy akár pudingot 
készíteni. Sütiket készíthetünk velük; úgy, hogy először a tésztát 
készítjük el és utána akár négy különféle alakú, édes illatú finomsággá 
formálhatjuk. Pürésítési lehetőség is van- a babételekhez, a sportolók 
számára a tápláló italokhoz vagy a jégkásához az édes szájúaknak. 
A keverőszárakat egyszerűen imádni kell. Például a ballon keverő 
egyszerre akár 12 tojással képes megbirkózni, így hófehér, felvert 
tojásfehérjét készít neked. 

A dagasztószár lelkesen dolgozik bármilyen nehéz tészta feldolgozása 
során, függetlenül attól, hogy az pizzának vagy kenyérnek készül -, és 
a másik két speciális keverőszár nehézségek nélkül kezeli a könnyű 
tésztákat. De nem számít, mennyire jó a keverőszár, haszontalan 
lenne a motor hatalmas energiája és a fej által adott helyes ritmus és 
irány nélkül. És melyik a megfelelő? Természetesen bolygóműves! 
A keverőszár a saját tengelye és a hajtómű tengelye körül is forog. Mivel 
csak így lehet az összes hozzávalót tökéletesen összekeverni. 

Csak egy feladat létezik, amelyet a robot nem tud végrehajtani: 
a beszéd. De ki tudja, talán valamikor ...

HAGYJA, 
HOGY A GÉPEK

VÉGEZZÉK EL  
A KEMÉNY MUNKÁT

• Rendkívül nagy teljesítményű 
motor, 6 év garancia

• Robusztus, teljes fém test
• A keverőtál LED-es világítása
• Kiegészítők széles választéka 

további funkciók ellátására 
(húsdaráló, kolbász töltő, 
tésztaformáló)

• Optimalizált forgás és 
gazdaságos teljesítmény

• Rozsdamentes acél keverők

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR  
TÖBBFUNKCIÓS ASZTALI 
ROBOTGÉPÉT?

Ismerje meg az top terméket ebben a szegmensben. Bármivel érintkezik, remekművé válik. 
A keverőszárnak köszönhetően a tészta mindig könnyű, a krémek simák és a tojásfehérjék olyan 
pelyhesek lesznek, mint a hó. Az összes összetevőt tökéletesen eldolgozza, hibák nélkül. Így 
működik a multifunkciós SENCOR  konyhai robotgép.
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Ez a multifunkciós konyhai robotgép egyszerűen 
tökéletes minden olyan étel elkészítéséhez amihez 
mixelés, habverés, dagasztás vagy darálás szükséges.  

A 3 Hub-kialakítású gép szép designnal, erős motorral és  
8 teljesítmény-fokozattal rendelkezik. 3 literes, rozsdamentes 
acél tál akár 8 tojás felverésére is alkalmas. Biztosan 
sok időt és kemény munkát spórol meg neked.  
 
A SENCOR lehetővé teszi a tál tartalmának 100% -os 
feldolgozását és garantálja az összetevők tökéletes 
összekeverését. Átlátszó fedél a hozzávalók mixelés 
közbeni hozzáadására szolgáló nyílással. Ami szintén 
nagyszerű, hiszen nem lesz kosz a konyhaasztalon. 
Csatolva van egy praktikus műanyag fedő a tálhoz, 
1,5 literes Tritan edény és húsdaráló a durva és a finom 
daráláshoz.

Teljes fém konyhai robotgép

STM 7877CH

JELLEMZŐK 
• Rendkívül nagy teljesítményű, 1000 W-os motor 6 év garanciával
• Robusztus fém ház, fém fogaskerekekkel
• 8 sebességfokozat fordulatszám szabályozással,  

lágy indítás impulzus kapcsoló
• Tálat megvilágító LED világítás
• 3 literes rozsdamentes tál, 8 tojás felveréséhez
• Speciális Flexibilis Dagasztó kar, A-alakú keverő,  

balon alakú habverő
• Húsdaráló, és sütemény készítő
• 2 különböző átmérőjű kolbásztöltő feltéttel 
• 1,5 literes tritán keverőkehellyel
• Minden tartozék levehető az egyszerű tisztításhoz

TARTOZÉKOK

Név Kategória Ideális Használati gyakoriság Célcsoport

Kitchen
Champion

Kompakt,
robusztus,
többfunkciós

Mindenféle tészta, sütemény
keveréséhez és hús aprításához,
kolbász készítéséhez

Napi otthoni főzéshez
és sütéshez

Igényes házi szakácsok részére, 
akik magas funkcionalitást keresnek, 
prémium design mellett

KÜLÖNLEGES FLEXI 
dagasztó szár ami alkalmas 

a könnyű tésztához

LED KIJELZŐ 
az idő feltüntetésével 

és a visszaszámlálóval

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

JELLEMZŐK 
• Rendkívül nagy teljesítményű 1 000 W-os motor 6 éves garanciával
• Robusztus, teljes fém test és fém fogaskerekek
• Változtatható 8 fokozatú sebességszabályozó, sima indítás, impulzus
• A tálat megvilágító LED-fény
• Univerzális dagasztó, habverő és keverő rendszer
• A 4,5 literes rozsdamentes acélból készült tálba akár 12 felvert tojásfehérje is belefér
• Gyúrószár, A-alakú verőszár, ballon
• Húsdaráló, kolbásztöltő és sütikészítő
• 1,5 literes turmixgép üvegkannával
• Az összes kiegészítő eltávolítható a könnyű mosás érdekében

A SENCOR Kitchen Champion a legbonyolultabb 
előkészítést igénylő étel megalkotásának szinte minden 
fázisában segítségére lehet – teljesen fémből készült 
kivitelének és erőátviteli rendszerének, valamint  
1000 W teljesítményű masszív motorral, 6 év 
garanciával rendelkezik.

A SENCOR konyhai robotgépek mindegyikénél 
megtalálható bolygóműves rendszernek köszönhetően 
a Kitchen Champion a 4,5 liter űrtartalmú, praktikus, 
nagyméretű fogantyúval szerelt nemesacél tál teljes 
tartalmát maradéktalanul átkeveri.

Az otthoni szakácsok minden igényt kielégítő felszereléssel 
dolgozhatnak - a tartozék húsdaráló/kolbásztöltő feltéttől 
a süteménykészítőn keresztül a 1,5 liter űrtartalmú üveg 
keverőpohárral ellátott mixerig. Az igazán menő jellemzők közé 
tartozik a keverőtál tartalmát megvilágító LED fény is!

HÚSDARÁLÓ 
kolbásztöltő és süteménykészítő 

funkcióval

KEVERŐ 
1,5 literes üveg kehellyel

TARTOZÉKOK

Robusztus, teljesen fémből készült konyhai robotgép

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

Név Kategória Ideális Használati gyakoriság Célcsoport

Kitchen
Champion

Kompakt,
robusztus,
többfunkciós

Mindenféle tészta, sütemény
keveréséhez és hús aprításához,
kolbász készítéséhez

Napi otthoni főzéshez
és sütéshez

Igényes házi szakácsok részére,
akik magas funkcionalitást keresnek,
prémium design mellett
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Konyhai robotgép

STM 4460GG KITCHEN DELUXE
Kezdje a reggelt egy szuper-egészséges gyümölcsös smoothie-val, 
készítsen proteinitalt egy sportpalackba az edzés utáni regeneráció 
elősegítéséhez, este pedig dobjon össze pillanatok alatt egy könnyű 
salátát vacsorára az egész családnak. 

Hétvégén kiváló tésztát készíthet vele  süteményekhez, vagy egy  
gluténmentes házi készítésű kenyérhez. Ez csak egy pár ötlet az erős  
motorral és négy tárcsával büszkélkedő Sencor Kitchen DeLuxe 
 használatához.

STM 4460GG STM 4467CH

JELLEMZŐK 
• Nagy teljesítményű 1000 W-os motor, négy kiállással
• Bolygókerekes dagasztó, habverő és keverő rendszer
• 4,5 literes rozsdamentes acél tál
• Dagasztó kar, A-alakú keverő, balon alakú habverő
• Húsdaráló és kolbász töltő
• 1,25 literes aprító vágótárcsákkal
• 1,25 literes keverőpohár, titán bevonatú pengével
• 2 db tritan smoothie sport palack jégakkuval
• Változtatható fordulatszám, impulzus kapcsoló és  

8 sebességfokozat
• Minden tartozék levehető az egyszerű 

tisztításhoz

TARTOZÉKOK

Név Kategória Ideális Használati gyakoriság Célcsoport

Kitchen
Champion

Univerzális 
maximális 
sokoldalúság

Mindenféle tészta keveréséhez 
és hús aprításához, kolbász 
készítéséhez, saláta és smoothie 
készítéshez

Napi otthoni sütéshez
és főzéshez

Főzés rajongóinak, akik az igazi
sokoldalúságot keresik
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KONYHAI ROBOTGÉPEK

Gourmet konyhai robotgép

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL
JELLEMZŐK
• 1 000 W-os motor univerzális hajtóművel az összetevők 

tökéletes keveréséhez
• 18 tartozék, beleértve a húsdarálót, a tészta készítőt, a kolbász 

töltőt, a fűszer darálót és a turmixot
• Precíz sebességvezérlés impulzus funkcióval
• Dagasztó kar, A-alakú keverő és ballon alakú habverő
• Minden tartozék és 5,5 l rozsdamentes acél tál könnyen 

leszerelhető a könnyű tisztítás érdekében
• Hármas védelem: biztonsági zár, csúszásgátló talpak és 

hőbiztosíték

Konyhai robotgép

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

Dobja fel a konyháját olyan élelmiszer-mixerrel, amely 
biztosítja a keverést, dagasztást, és darabolást vagy 
habfelverést, olyannyira, hogy szeretné használni minden 
nap. Az első osztályú NutriBlender olyan kiegészítőkkel 
érkezik mint a kényelmes ivópohár.  
Ez az energiatakarékos  
robotgép minden  
konyhába  
beleillik.

ÜVEG KEHELY

TRITÁN  
SPORT PALACK

JELLEMZŐK
• Robosztus és erős 800 W teljesítményű motor
• 2 NutriSmart program
• 4 literes, rozsdamentes acél tál mérőskálával
• Dagasztó kar, A-alakú keverő és balon alakú habverő
• Minden tartozék levehető az egyszerű tisztításhoz

Név Kategória Ideális Használati gyakoriság Célcsoport

Álló 
robotgép

Alkalmi
sütéshez

Könnyű tészták - sütemények és
piskóták készítéséhez, stb.

Általában egyszer egy 
hónapban

Ár-értékarány orientált
vásárlók

Név Kategória Ideális Használati gyakoriság Célcsoport

Gourment
universal

Alkalmi
sütéshez és
főzéshez

Alkalmi konyhai munkák – tészta
készítés, hús darálás és zöldség
aprítás, fűszer őrlés

Többször egy 
hónapban

Azok akik keresnek
ár-értékarányt
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Gourmet konyhai robotgép

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL

15

TÖBBFUNKCIÓS
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KONYHAI ROBOTGÉPEK

KONYHAI ROBOTGÉPEK

Az egész keverő és habverő szár haszontalan lenne, ha a SENCOR 
asztali robotgép nem lenne kellően erős és hatékony motorral 
felszerelve, hogy tartani tudja az előre beállított ütemet a maximális 
terhelés alatt is. Ez nem könnyű menet, figyelembe véve, hogy 
a kenyér tészta több mint 20 kg is lehet. Ráadásul a SENCOR annyira 
biztos a motor minőségében, hogy ügyfeleinek 6 éves garanciát ad rá. 

A SENCOR konyhai robotgépek verhetetlen előnyei között 
szerepel a robusztus fém test, tartós fém fogaskerekek és nyolc 
sebességszint, tökéletesen teljesít mind a könnyű hab és a nehéz 
tészta elkészítésében. Maximális teljesítmény minimális idő alatt? 
Csak nyomja meg a impulzus kapcsolót, és a robot másodperceken 
belül megkezdi a munkáját. Ezen felül természetesen a kiegészítők 
széles skáláját kínálja. Szóval mit gondol? Mi lenne ha egy süteményt 
készítene?

• Rendkívül nagy teljesítményű 
motor, 6 év garanciával

• Tartós fogaskerekek
• Fém test
• 8 sebességfokozat
• Sokféle tartozék választék

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR ASZTALI 
ROBOTGÉPET?

Alig kaphat jobb konyhai segítőt, mint egy asztali robotgép! A legfejlettebbek nemcsak habot 
vernek fel, dagasztanak és kevernek különböző sebességgel és különböző irányban, hanem 
darabolnak, reszelnek, formálnak és még házi tésztát készítenek. Tíz különféle kiegészítő helyett 
egyetlen végzi el a munkát - a SENCOR asztali robotgép.  
Elképzeli mennyi helyet takarít így meg otthonában?

KEVER, KAVAR  
ÉS KÖNNYEN GYÚR
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 JELLEMZŐK 
• Rendkívül nagy teljesítményű 1200 W-os motor, 6 év 

garanciával
• Univerzális dagasztó, kiöntő és keverő rendszer
• 4,5* és 5 literes rozsdamentes acél tálak fogantyúval és 

fedővel
• Dagasztó kar, A-alakú keverő, balon alakú habverő
• Speciális FLEXI * dagasztó kar könnyű és lágy tésztákhoz
• 0,8 kg kemény vagy 2,7 liter lágy tészta készítéséhez
• 8 sebességfokozat, két kiállás
• Minden tartozék levehető az egyszerű tisztításhoz
• *Két 4,5 literes edény az STM 7330SL MODELLlhez

TARTOZÉKOK
• Balon alakú habverő
• Speciális FLEXI* dagasztó kar
• A-alakú keverő
• Dagasztó kar
• 4,5* és 5 literes 

rozsdamentes acél tálak
• Tészta nyújtó

A konyhai robotgépek sorozata az igényes otthoni séfek  
és sütés iránt rajongók számára készült. A kiemelkedő,  
1200 W teljesítményű, 6 év garanciával rendelkező motor  
mellett masszív, teljesen fémből készült váz és fém erőátviteli 
rendszer áll rendelkezésünkre.

A tartozékok között találjuk a teljes átdolgozást biztosító FLEXI dagasztó 
kart, melynek köszönhetően különösen finom és könnyű tésztákat 
készíthetünk. A hagyományos dagasztó, keverő és könnyű habverő 
kiegészítők ugyancsak a készlet részét alkotják – a keverőrendszerbe 
illeszkedően ugyancsak a tál tartalmának maradéktalan átdolgozását 
biztosítják a tökéletes végeredmény érdekében.

Robusztus, teljesen fémből készült konyhai robotgép

STM 7330SL  
PASTRY MASTER

Név Kategória Ideális Használati gyakoriság Célcsoport

Pastry
Master

Professzionális
tészta készítő

Mindenféle tészta készítéséhez,
beleértve az extra finomságút
és a könnyű tésztát is

Napi otthoni sütés A legigényesebb sütés
szerelmeseinek és a majdnem
szakemberek.
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KONYHAI ROBOTGÉPEK

TARTOZÉKOK
• Balon alakú habverő
• Speciális FLEXI dagasztó kar
• A-alakú keverő
• Dagasztó kar
• 4,5 és 5 literes rozsdamentes  

acél tálak
• Tészta nyújtó

JELLEMZŐK
• Rendkívül nagy teljesítményű, 1 200 W-os motor  

6 éves garanciával
• Robusztus, teljes fém test fém fogaskerekekkel
• Univerzális dagasztás, ostor és keverésrendszer
• 4,5 és 5 literes rozsdamentes acél tálak  

fogantyúval és mérő skáláva
• Speciális FLEXI dagasztószár könnyű tésztához
• Feldolgozni képes 0,8 kg nehéz anyagot  

vagy 2,7 literes lágy tésztát
• 3 tartozék dagasztáshoz, habveréshez  

és könnyű tésztához
• Minden tartozék leszerelhető az egyszerű  

tisztítás érdekében

A Master Robot / Pastry Master sorozat az igényes otthoni séfek  
és sütés iránt rajongók számára készült. A kiemelkedő, 1200 W  
teljesítményű, 6 év garanciával rendelkező motor mellett 
masszív, teljesen fémből készült váz és fém erőátviteli rendszer áll 
rendelkezésünkre.

A tartozékok között találjuk a teljes átdolgozást biztosító FLEXI dagasztó kart, melynek 
köszönhetően különösen finom és könnyű tésztákat készíthetünk. A hagyományos 
dagasztó, keverő és könnyű habverő kiegészítők ugyancsak a készlet részét alkotják 
– a keverőrendszerbe illeszkedően ugyancsak a tál tartalmának maradéktalan 
átdolgozását biztosítják a tökéletes végeredmény érdekében

Többfunkciós konyhai robotgépek 

STM 7310SL  
PASTRY MASTER

Név Kategória Ideális Használati gyakoriság Célcsoport

Pastry
Master

Professzionális
tészta készítő

Mindenféle tészta készítéséhez,
beleértve az extra finomságút
és a könnyű tésztát is

Napi otthoni sütés A legigényesebb sütés
szerelmeseinek és a majdnem
szakemberek.
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JELLEMZŐK
• 600 W teljesítményű motor, 6 sebességfokozat + 

impulzus kapcsoló
• Univerzális dagasztó, kiöntő és keverő rendszer
• 4 literes, rozsdamentes acél tál mérőskálával
• Dagasztó kar, A-alakú keverő és balon alakú habverő
• 1,6 kg lágy tészta készítéséhez
• A hajtóművet gallér védi a kifröccsenő alapanyagoktól
• Minden tartozék levehető az egyszerű tisztításhoz

STM 3620WH STM 3623OR STM 3625VT

JELLEMZŐK 
• 800 W teljesítményű motor, Sencor Smart Power & 

Energy rendszer
• Univerzális dagasztó, kiöntő és keverő rendszer
• 4 literes, rozsdamentes acél tál mérőskálával
• Dagasztó kar, A-alakú keverő és két FLEXI keverő
• Egy FLEXI dagasztó kar a lágy tésztákhoz és egy 

tejszínhabhoz
• 0,8 kg kemény vagy 2,7 liter lágy tészta készítéséhez
• 6 sebességfokozat, keverőtál LED világítás
• Minden tartozék levehető az egyszerű tisztításhoz

Kompakt és erőteljes – ez a SENCOR konyhai 
robotgép mindent tud, amire a tökéletes házi 
kenyér, torta, vagy tészta készítéséhez szükség 
lehet és még kisebb konyhákba is ideális!

Konyhai robotgép

STM 3730SL

Konyhai robotgép

STM 3620WH  
MASTER GOURMET

Név Kategória Ideális Használati gyakoriság Célcsoport

Asztali 
robotgép

Alkalmi
sütéshez

Könnyű tészták - sütemények és
piskóták készítéséhez, stb.

Többször egy 
hónapban

Ár-értékarány orientált
vásárlók

Név Kategória Ideális Használati gyakoriság Célcsoport

Master 
Gourmet

Alkalmi
sütéshez

Könnyű tészták - sütemények és
piskóták készítéséhez, stb.

Egyszer egy hónapban Ár-értékarány orientált
vásárlók
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ÉTELKÉSZÍTÉS
Nem számít, mennyire nagy a feladat a SENCOR teljes készülék 
skálával segít a kiváló eredmények elérésében. Az első vágástól az 
utolsó keveréshez vagy rázásig számíthat a SENCOR támogatásra 
és nyugodtan elkezdhet egy bátor kulináris projektet egyedül. 

Úgy gyártjuk termékeinket, hogy időt és energiát takarítson meg 
velük és élvezze a konyhában végzett munkát könnyebben, 
gyorsabban és szórakoztatóbb módon. Ajánlunk a különféle 
konyhákhoz tervezett termékek széles választékát a kis sarkoktól 
kezdve a nagy családi házakig mindenféle modern stílusban és  
színben. 

Nagyon törődünk az egészséges életmóddal, ezért csak kiváló 
minőségű anyagokat használunk, amelyek megőrzik a tápanyagokat 
és a vitaminokat az összes összetevőben, amelyet a SENCOR 
termékekkel készít. Szintén fontosak a legújabb technológiai 
fejlesztések, így garantálhatjuk a hosszú garanciát.
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ÉTELKÉSZÍTÉS

Nehéz elképzelni, hogy botmixer nélkül készítsünk el egy 
ételt. Ezek praktikusak, gyorsak és kompaktak, és ráadásul 
a legtöbb közülük  többfunkciós és elég ahhoz, hogy több 
konyhai készüléket is helyettesítsen.

SENCOR botmixerek kiváló minőségű pengéi rozsdamentes acélból 
készülnek titán bevonattal. Azért, hogy ilyen erős legyen, a pengék 
minden anyagon csúsznak - nem csak gyümölcsöt vagy húst, hanem 
a parmezánt és még a diót is elvágnak. Különböző tartozékoknak 
köszönhetően képes vágni, habot verni, szeletelni és természetesen 
keverni. A rozsdamentes acélból készült tartozékok a meleg ételekkel, 
például levesekkel könnyen megbirkózik. 

Az erős de extra csendes SENCOR botmixer vásárlók a motorra 
6 év garanciát kapnak. Fokozatmentes fordulatszám szabályozás 
(20 osztás) olyan tulajdonság, ami elnyeri tetszését, valamint az 
ergonomikus markolat, amely tökéletesen illeszkedik a kezébe. 

Különösen a nagy családok fogják értékelni a nagyméretű mixelő 
edényeket, amelyekben minden könnyen feldolgozható.

TURMIXOLJON
BÁRHOL, 

BÁRMIKOR
BOTMIXEREK

• Erőteljes és csendes motor, 6 év 
garanciával

• Kiváló minőségű rozsdamentes 
acél, titán bevonatú pengék

•  Könnyű használat és sebesség 
szabályozás

• Nagy méretű edénynek 
minőségi anyagból

• Ergonomikus markolat
• Stílusos kialakítás

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR 
BOTMIXERT?
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9 az 1-ben botmixer

SHB 5501CH

JELLEMZŐK
• 1000 W teljesítményű motor, 6 év garanciával
• Titán bevonatú, négykéses technológia  

a sima levesekhez, szószokhoz és mártásokhoz
• Folyamatos sebességszabályozás (20 sebesség)  

és LED-világítású kezelőgomb
• 800 ml-es keverőpohár fedéllel
• 500 ml aprítótál + 1250 ml szeletelő tál
• rozsdamentes acél dupla habverő szár
• Gomb a tartozékok rögzítéséhez és oldásához, akasztófül

A 6 év garanciával rendelkező, 1000 W teljesítményű,  
20 sebességbeállítási lehetőséggel vezérelhető motor a SENCOR 
csúcskategóriáját jelentő botmixer lelke. A rendkívüli erőnek és 
a titánbevonatú vágókéseknek köszönhetően teljesítményben és az 
vele készülő levesek, krémek és szószok finomságának mértékében 
tökéletesen összemérhető az konyhai robotgépek tudásával. . 

A kézbe vehető erő teljes kihasználásához nagyméretű, 800 ml űrtartalmú, fedéllel 
ellátott keverőpohár áll rendelkezésünkre, valamint két másik aprításhoz – egy 
500 ml és egy 1200 ml űrtartalmú, utóbbi kiválóan alkalmas zöldségek apróra 
vágásához. Mindezek mellett találunk egy dupla nemesacél keverőszárat, mely 
tökéletes tejszínhab készítéséhez, tojásfehérje felveréséhez, illetve dupla keverőszár 
mellett a keverő feltét is nemesacélból készül, így forró alapanyagokhoz is 
használható.

TARTOZÉKOK

ROZSDAMENTES ACÉL 
HABVERŐ SZÁRAK

800 ML KEVERŐPOHÁR 
FEDÉLLEL

500 ML-ES APRÍTÓ 
EDÉNY ROZSDAMENTES 

PENGÉKKEL ÉS FEDÉLLEL

23

BOTMIXEREK



ÉTELKÉSZÍTÉS

Tökéletes 4 az 1-ben botmixer. Maximális teljesítmény, tartósság és 
csendes működés egyszerre. 

A titánbevonatú  1000 watt extra teljesítménnyel rendelkező csendes DC motor 
tökéletes a legigényesebb otthoni szakácsok számára is - és a rozsdamentes 
acél keverési rögzítés azt jelenti, hogy a forró ételekkel nem lesznek problémái. 
Az ergonomikus markolat tökéletes folyamatos sebességszabályozást kínál 
(20 sebesség) a smoothiekhoz, krémekhez, bébiételekhez, szószokhoz vagy 
pestokhoz. 

A tartozékok: rozsdamentes acél habverő, 500 ml-es aprító edény 
rozsdamentes pengékkel és fedéllel, leszerelhető rozsdamentes acél keverő rúd 
és 800 ml-es főzőpohár fedéllel.

JELLEMZŐK
• 1000 W teljesítményű, szupererős és csendes 

egyenáramú motor 6 év garanciával
• Titánbevonatos, négykéses rendszer finom 

levesek, szószok és krémek készítéséhez
• Folyamatos sebességvezérlés (20 sebességszint)
• Gomb a tartozékok oldásához

4 az 1-ben botmixer

SHB 4501WH

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG 
Ergonomikus markolat

FOKOZATMENTES 
Fokozatmentes fordulatszám 

szabályozás (20 fokozat)

TARTOZÉKOK
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TARTOZÉKOK

500 ML POHÁR 
APRÍTÁSHOZ

DUPLA NEMESACÉL 
KEVERŐSZÁR

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

JELLEMZŐK
• 1000 W teljesítményű, szupererős és csendes egyenáramú motor 6 év 

garanciával
• Titánbevonatos, négykéses rendszer finom levesek, szószok és krémek 

készítéséhez
• Folyamatos sebességvezérlés (20 sebességfokozat)
• Gomb a tartozékok rögzítéséhez és oldásához, akasztófül

4 az 1-ben botmixer

SHB 5601GR

SENCOR-ral nincs szükség 
kompromisszumra. Egyszerre birtokolhatjuk 
a nagy teljesítményt, a masszív felépítést, 
a csendes működtetést és a kilencféle, 
szemet gyönyörködtető szín közötti választás 
lehetőségét.

A titán bevonatos, négypengés vágófej és az azt 
meghajtó, 1000 W teljesítményű, kiemelkedően 
csendes egyenáramú motor tökéletes 
a legkeményebb étel-előkészítési folyamatokhoz 
is - a nemesacél keverőszár pedig a forró étel-
alapanyagok feldogozhatóságát biztosítja. 

Az ergonomikus markolat a kiváló sebességvezérlés 
(20 sebességfokozat) elérését kínálja, így pontosan 
a kívánt finomságot érhetjük el a smoothie-k, 
krémek, bébiételek, szószok és pesto készítésénél.

800 ML KEVERŐPOHÁR  
FEDÉLLEL
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ÉTELKÉSZÍTÉS

Botmixer

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

Kilenc ragyogó szín, stílus és praktikum – ezek azok a szavak, melyek először 
az eszünkbe jutnak ezzel az erőteljes botmixerrel kapcsolatban. 800 W 
teljesítményű motor 6 év garanciával és fokozatmentes sebességvezérléssel 
- valamint nemesacél keverőszár a különféle ételalapanyagok gondtalan 
előkészítéséért. 

A titánbevonatú hatpengés vágófej tökéletes és egészséges végeredményt biztosít az összes 
fontos tápanyag megőrzésével, akár levesekről, akár krémekről, sűrű levesekről, bébiételekről, 
vagy smoothie-ról legyen szó. A tartozékok között fedéllel ellátott keverőpoharat, aprítót, 
habverőt és az egyszerű tároláshoz segítséget nyújtó fali tartót találunk.

JELLEMZŐK
• 800 W teljesítményű, erős és csendes egyenáramú motor, 6 év garanciával
• Titán bevonatos, hatkéses technológia
• Folyamatos sebességszabályozás turbó gombbal
• 25 sebesség 

700 ML
KEVERŐPOHÁR

FEDÉLLEL

500 ML APRÍTÓ

NEMESACÉL HABVERŐ6 DB KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
TITÁN KÉS

TARTOZÉKOK
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JELLEMZŐK
• 500 W motor, 2 sebesség (normál és turbó)
• Dupla nemesacél pengés vágófej

Botmixer

SHB 4358WH 
SHB 4358WH SHB 4359BK

JELLEMZŐK
• 600 W motor, 2 sebesség (normál és turbó)
• Titán bevonatos, négypengés vágófej jégzúzó 

funkcióval

Erős és csendes, 600 W teljesítményű 
motorjával, titánbevonatos, négypengés 
vágófejével és jégaprító funkciójával ez 
a kézi mixer nem csak az otthoni sütésben-
főzésben segíthet, hanem frissítő koktélok és 
alkoholmentes hűsítők készítésében is.

A pengék titán bevonatának köszönhetően 
a gyümölcsök és zöldségek tápanyagai megmaradnak, 
hiszen nem lépnek kémiai reakcióba a fémmel. Ez 
a MODELLl kiválóan alkalmas bébiételek és pürék 
készítéséhez is.

Botmixer

SHB 4260WH 
Egyszerű és kompakt mixer, mely ideális 
például bébiételek készítéséhez, sűrűbb 
levesekhez, tejes ételekhez, vagy akár 
humusz otthoni összeállításához. 

500 W teljesítmény és két sebességfokozat 
jellemzi, valamint többféle tartozék, például fedéllel 
ellátott keverőpohár, aprító és egy habverő – utóbbi 
segítségével a habos krémek, illetve a tojásfehérje 
kiváló minőségben készíthető elő további 
felhasználásra

TARTOZÉKOK
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ÉTELKÉSZÍTÉS

A kézi mixerek ideálisak a tejszínhab, a tojásfehérje felverésére, 
de készíthet könnyű krémeket vagy sima burgonyapürét. 
A sencor márkához fűződő tartozékok nagyon sokfélék, 
pl. többféle habverő szár ami gyakorlatilag mindent el tud 
végezni amit egy recept kíván. Amikor a habverőt lecseréljük 
a dagasztószárra, akkor a mixer bátran elkezdi elkészíteni 
a tésztát.

Öt sebesség szint szintén nagy extra. Lassan és folyamatosan 
felgyorsíthatja, így biztos lehet abban, hogy az összetevők nem 
csapódnak ki a tálból vagy edényből. Ha a lehető legtöbbet akarja 
kihozni a kézi mixerből, egyszerűen nyomja meg a turbó impulzus 
gombot. Nem kell aggódnia a túlmelegedés miatt erre külön védelem 
van. A takarítása annyira egyszerű, amennyire csak lehet,  
csak tegye be a keverőszárakat mosogatógépbe.

KÉZI MIXEREK

KICSI, 

SOKOLDALÚ,  
PRAKTIKUS

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR  
KÉZI MIXEREIT?
• 5 sebesség + turbó fokozat
• Csendes működés és egyszerű 

kioldás
• Biztonságos használat, 

túlmelegedés elleni védelem
• Ergonomikus, modern design
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Kézi mixer 

SHM 5330
Stílusos és ergonomikus kézi mixer metál 
színárnyalattal és a kézi mixerek klasszikus 
összeállításában. 

A tartozék keverőszárak  tökéletesek tojás felveréséhez 
és különféle krémek készítéséhez, míg a dagasztó 
karokkal kisebb adag tésztát készíthetünk el.

JELLEMZŐK
• 300 W teljesítmény, 5 sebességszint + turbó
• Kétféle tartozék: habverő- és dagasztószárak
• A mosogatógépben a tartozékok egyszerű tisztítása
• Csendes működés, könnyű kioldó gomb
• Forgó tál, billenőkar

KÉNYELMES  
Állítható kar

VARIÁLHATÓ 
keverő és dagasztószárak

ERŐTELJES 
Turbó impulzus
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ÉTELKÉSZÍTÉS

JELLEMZŐK
• 300 W teljesítmény 

• 5 sebesség + turbó fokozat

• Tartozék: botmixer a mixeléshez

• Kétféle tartozék: keverő szárak, tésztadagasztó kar

• Csendes működés 

• Egyszerű kioldás

JELLEMZŐK
• 300 W teljesítmény 
• 5 sebesség + turbó fokozat
• Tartozék: botmixer a mixeléshez
• Kétféle tartozék: keverő szárak, tésztadagasztó kar
• Túlmelegedés elleni védelem
• Csendes működés 
• Egyszerű kioldás

Kézi mixer 

SHM 5270WH

Kézi mixer 

SHM 5206WH

Ezzel a kézi keverővel a habverés 
szórakoztatóvá válik. 5 sebességfokozattal 
megtalálja a tökéleteset minden típusú 
habveréshez és keveréshez,ideértve a turbó 
impulzusszintet is tészta elkészítéséhez. 
Mindez ergonómiai és stílusos design-nal.

Ez a kézi keverőgép praktikus, kényelmes és elegáns. 
5 sebességfokozattal és turbógombbal rendelkezik 
a maximális sebesség elérésért. Habverő szár, 
krémekhez és habokhoz, tojásfehérje és tejszín 
felveréséhez, piskótatészta és egyéb desszertek 
készítéséhez. Ez ideális a tészta elkészítéséhez. 
Tartozékai a speciális és praktikus tároló doboz.

SEBESSÉG 
5 különböző sebességfokozat 

minden típusú recepthez

30



JELLEMZŐK
• Teljesítmény 250 W
• 5 sebességszint + turbó
• A habverő és a dagasztószárak 

tartozékok
• Csendes működés
• Kioldógomb a tartozékokhoz
• Túlmelegedés elleni védelem

JELLEMZŐK
•  300 W teljesítmény 
• 5 sebesség + turbó fokozat
• Kétféle tartozék: keverő szárak, 

tésztadagasztó kar
• Csendes működés 
• Egyszerű kioldás

Kézi mixer 

SHM 5205

Kézi mixer 

SHM 5203

Ez a könnyű kézi mixer  jól 
teljesít, kényelmes és elegáns. 
5 sebességfokozattal és turbó 
gombbal a maximális sebesség 
eléréséhez. Tartozéka a dagasztó 
készlet tészta dagasztáshoz 
és habverő a tökéletes 
burgonyapüréhez és a kenhető 
keverékek elkészítéséhez.

Ezzel a kézi mixerrel a habverés 
szórakoztatóvá válik. 5 sebességfokozattal 
és turbógombbal rendelkezik a maximális 
sebesség elérésért. Habverő szár, 
krémekhez és habokhoz, tojásfehérje és 
tejszín felveréséhez, piskótatészta és egyéb 
desszertek készítéséhez. Mindez ergonómiai 
és stílusos kialakítással társul.
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ÉTELKÉSZÍTÉS

Szereted a húst? Barbecue grillt? Akkor a háztartásából 
nem hiányozhat a SENCOR erős húsdarálója! Különböző 
típusú hús aprítása - sertéshús, marhahús, csirke, bárány, 
birka vagy szarvas - egyszerűen és gyorsan, azonnal friss 
húspogácsa, húsos kenyér, hamburger vagy ragu készíthető 
vele. Mert ez az egyetlen módja annak, hogy teljesen 
biztosak lehessünk a hús minőségében, amelyet soha nem 
tud megmondani ha a boltban veszi.

A SENCOR darálóval percenként akár 1,65 kg hús is feldolgozható,a 
tartós acélból készült három darálótárcsával a hús darálásához 
pontosan úgy darálja, ahogyan csak akarja - durvára, közepesre vagy 
finomra. Sőt, köszönhetően a speciális tartozéknak tud készíteni házi 
készítésű kolbászt, míg a másik tartozékkal készíthet zsemlemorzsát, 
vagy kinyomhatja a gyümölcslét a lágy gyümölcsből és zöldségből.

HÚSDARÁLÓK

BÁRMILYEN HÚST 
LEDARÁL EGY 

PERC ALATT

• Erőteljes, visszafelé is működő 
motor 

• Tartós acél daráló kés és  
3 különböző vágótárcsa 

•  Gyümölcs és zöldség reszelő feltét 
(zsemlemorzsa készítéséhez is) 

• Kiegészítők széles választéka 
• Könnyű használat és időtálló 

kialakítás

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR  
HÚSDARÁLÓT?
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TARTOZÉKOK

Húsdaráló tartozékokkal

SMG 4382
A darált hús sok mindenre felhasználható. Ezzel a húsdarálóval 
mindenféle típusú hús tökéletes lesz akár hamburgernek, 
húsgolyóknak vagy húsos kenyérnek, és mindez egy perc alatt 
elkészül, kemény munka vagy  rendetlenség nélkül.  

A SENCOR itt olyan kiváló minőségű anyagokat használt, mint 
a rozsdamentes acél pengék,szilárd alumíniumötvözet és tartós, erős 
motor. Vannak még további funkciók köszönhetően a tartozékoknak amik 
jók a lágy gyümölcsökhöz (bogyós gyümölcsökhöz és citrusfélékhez 
is) vagy füstölt termékek előállításához, például kolbász vagy zöldség 
reszelés vagy akár zsemlemorzsa készítéséhez.

JELLEMZŐK
• 1500 W teljesítményű motor, tartós,acél daráló kések és tárcsák
• 1,65 kg/perc darálási kapacitás és fordított menetirány a könnyű tisztítás 

érdekében
• Tartozékok gyümölcslé készítéséhez  

(bogyós gyümölcsök, citrusfélék, zöldségek  
feldolgozásához), valamint kolbásztöltő és aprító feltétek

• Három daráló tárcsa durva/ovális és kerek,  
7,4 illetve 4,2 mm-es lyukakkal

• Tárolórész a tárcsáknak és a kábelnek

VÁLTOZATOS
Gyors és egyszerű darálás 

különféle hús félékhez
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TARTOZÉKOK

ÉTELKÉSZÍTÉS

Húsdaráló 

SMG 4381
Ezzel a húsdarálóval mindenféle típusú hús tökéletes 
lesz akár hamburgernek, húsgolyóknak vagy húsos 
kenyereknek, és mindez egy perc alatt elkészül, 
kemény munka vagy  rendetlenség nélkül. 

 A SENCOR itt olyan kiváló 
minőségű anyagokat 
használt, mint a rozsdamentes 
acél pengék,szilárd 
alumíniumötvözet és tartós, 
erős motor. Vannak még 
további funkciók köszönhetően 
a tartozékoknak amik jók 
a lágy gyümölcsökhöz, 
gyümölcslé facsaráshoz vagy 
kolbász készítéshez vagy akár 
fűszerekhez.

JELLEMZŐK
•  1 500 W teljesítményű motor 

tartós acél daráló pengék és 
lemezek

• 1,65 kg / perc húsdarálás 
kapacitás, fordított működés és 
egyszerű tisztítás

• Tartozékok 
gyümölcscentrifugáláshoz 
(bogyók, citrusfélék, lágyabbak 
zöldségek) és kolbásztöltés

• Három darálótárcsa durva /ovális 
és kerek 7,4 + 4,2 mm

• Kábel és korong tároló
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TARTOZÉKOK
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ÉTELKÉSZÍTÉS

ELEKTROMOS SZELETELŐK
Nemcsak a nagy családok, hanem kisebb háztartások 
is gyakran készülnek vendégek számára, és a kisebb 
vállalkozások is értékelik a szeletelőket. Fő előnye az 
étel gyors elkészítése tökéletes szeleteléssel. Mert csak 
a szeletelő varázsolhat egyforma szeleteket, amelyek még 
a legélesebb késsel is nehezen elérhető. A készülék képes 
kenyeret, sajtot vagy szalámit szeletelni, bármit, amire 
szüksége van.

Magától értetődik, hogy a SENCOR szeletelőgép kiváló minőségű 
fém kivitelben készült levehető rozsdamentes acél vágótárcsával 
és kivehető tálcával. A praktikus beállításnak köszönhetően 
szeletvastagság szabályozója van. Fokozatmentesen állítható 
szeletvastagság (1 és 15 mm között). Tüskés élelmiszer nyomólap 
(155 × 82 mm), az élelmiszerek biztonságos, elmozdulás elleni 
rögzítéséhez. A levehető tartozékok egyszerűen elmoshatók (kocsi, 
nyomólap, szeletelő tárcsa).

TÖKÉLETESEN 
EGYFORMA

SZELETEK

• Minőségi fém és rozsdamentes 
acélanyagok

• Könnyen és biztonságosan 
használható

• Gyakorlati kialakítás a könnyű 
tisztításhoz

• Egyszerű funkció beállítás 
bármilyen szeleteléshez

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR  
SZELETELŐT?

36



Szeletelő 

SFS 4050SS

Szeletelő

SFS 1000WH
SFS 1000WH SFS 1001GR

A SENCOR szeletelő egyik legkiemelkedőbb 
jellemzője a döntött adagoló kocsi, mely finom működésű, 
sínes kialakítással és mindkét irányban végállás-ütközővel büszkélkedhet 
- így használata rendkívül könnyű és biztonságos. Az adagoló nyomólap eltávolítható, így 
nagyobb termékek - például kenyér – is szeletelhető. A vágótárcsa ugyancsak könnyedén 
eltávolítható, így a szeletelő könnyedén tisztítható és karbantartható. A 190 mm átmérőjű 
vágótárcsa méretéből adódóan nagy szeletek vágására is kiválóan alkalmas. Praktikus és 
kompakt - az egyszerű tárolás érdekében felhajtható alaplappal – ugyanakkor rendkívül 
hatékony a 170 mm átmérőjű nemesacél tárcsának köszönhetően.

Praktikus és kompakt - az egyszerű tárolás érdekében 
felhajtható alaplappal – ugyanakkor rendkívül hatékony 
a 170 mm átmérőjű nemesacél tárcsának köszönhetően.

JELLEMZŐK
• Kivehető 190 mm-es szeletelő tárcsa, 150 W-os motor
• Gyors szétszerelhetőség, egyszerű tisztítás és mosás
• Könnyű vastagság beállítás (1-15 mm között)
• Integrált hüvelykujj védő, csúszásgátló talpak
• Adagoló kocsi mindkét véghelyzetben ütközővel

JELLEMZŐK
• Kivehető 170 mm-es szeletelő tárcsa, 100 W-os motor
• Gyors szétszerelhetőség, egyszerű tisztítás és mosás
• Könnyű vastagság beállítás (1-15 mm-re)
• Integrált ujjvédő, csúszásgátló talpak
• Gyerekvédelem, egy véletlenszerű elindítás megakadályozására
• Adagoló kocsi mindkét véghelyzetben ütközővel
• Kompakt méret (339 × 109 × 206 mm felhajtott alaplappal), 1,98 kg
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KONYHAI MÉRLEGEK
Emlékszel a régi filmekben látható konyhai mérlegekre? Két réz edény egymás mellett; az egyik 
az étel mérésére a másik a kis súlyoknak. Csak amikor a csapok találkoznak a közepén, akkor 
van megmérve a súly. Szerencsére ezek a napok elmúltak. A modern konyhában a SENCOR által 
készített mérleg annyi helyet foglal el, mint egy magazin.  
Szuper vékony, és csak 17,5 mm magas.

AKÁR EGY GRAMM
PONTOSSÁG

Három milliméteres edzett biztonsági üvegből készült felületet nem 
könnyű betörni. Az extra nagy LCD kijelző azonnal megmutatja, hány 
gramm vagy hány kilogramm a termék súlya. Ha hajlandó kipróbálni, 
akkor, mondjuk, tegyen rá borsmagot - meglátja a mérleg egyáltalán 
nem fog habozni. Annyira érzékeny, hogy egyetlen grammot is mér. 
Másrészt pedig képes megbirkózni egy zsák liszttel, mivel maximális 
kapacitása eléri a 10 kilogrammot. Túlterhelés esetén, figyelmeztetésül 
villogni kezd. 

Természetesen a SENCOR mérleg tara funkcióval rendelkezik, amely 
nullázza a súlyt. Az egységtípus kiválasztása szintén fantasztikus 
tulajdonság - nem csak fontban mérheti, ha történetesen brit receptje 
van, de mérhet vizet vagy a tejet is. Hát nem lenyűgöző?

ÉTELKÉSZÍTÉS

•  Minőségi edzett biztonsági üveg
• Különösen nagy LCD kijelző
• Magas mérési pontosság
• Egység kiválasztása
• Könnyen kezelhető
• Rendkívül vékony, modern 

kialakítás

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR KONYHAI 
MÉRLEGET?
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Konyhai mérleg

SKS 7001BK
SKS 7000WH SKS 7001BK

Szupervékony, ennek ellenére komolyabb tömeg 
mérését is végezhetjük vele – 10 kg / 22 lb méréshatárig. 
A nagyméretű kijelzőn mindig grammra pontos súlyt 
láthatunk – még 1kg felett is. A mérleg használatához két 
nagyméretű gomb áll rendelkezésünkre.

JELLEMZŐK
• Mérési tartomány: 10 kg / 22 lb, 1 g / 0,1 oz pontossággal
• Vékony design, hőkezelt biztonsági üveg felülettel a könnyű 

tisztíthatóság érdekében
• Extra-nagyméretű LCD kijelző 5 számjeggyel, két 

nagyméretű gombbal
• Négy szenzor a még jobb érzékenységért, automatikus 

kikapcsolás
• Lemerült elem és túlterhelés figyelmeztetés, óra funkció
• Víz és tej űrtartalom mérése
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Konyhai mérleg 

SKS 5700
Ez a lehajtható, falra szerelhető konyhai mérleg 
tökéletesen befér minden konyhába , lehajtva 
mélysége csak 7 cm. Vannak egymást követő mérési 
funkciók és automatikus kikapcsolás alapjáraton. 
A olyan kiegészítő funkciók, mint például az óra vagy 
az ébresztéskel ellátott időzítő, nagyon jól működnek 
és hasznosak. Két 1,5 V-os AAA elemmel szállítva.

JELLEMZŐK
• 4 érzékelő a nagyobb mérési pontosság érdekében
• Edzett biztonsági üveg (4 mm)
• Különösen nagy LCD kijelző (72 x 35 mm)
• Maximális teherbírás 3 kg
•  Fokozatos mérlegelés
• 1 g súlyérzékenység
• A mértékegységek kiválasztásának 

terhelhetősége (g / lb.oz)

ÉTELKÉSZÍTÉS

Tápérték-kalkulátor mérleg

SKS 6000
Ez a kiváló tápérték-kalkulátor mérleg 999 előre beállított 
étel és ételalapanyag kóddal segít a mért ételben található 
tápanyagok mennyiségének kiszámítását – a kalóriát, 
nátriumot, fehérjét, zsírt, szénhidrátokat és rostokat. Az 
adatok egyszerre történő megjelenítését az extra méretű LCD 
kijelzőnek köszönhetjük.  

A memóriában 99 mért étel menthető. Szintén külön megjeleníti az értékeit 
a különálló fogásoknak és kiszámolja  napi vagy heti bevitelt.

JELLEMZŐK
• Megjeleníti a mért étel kalória, nátrium, fehérje, zsír, 

szénhidrát, koleszterin, illetve rostanyagtartalmát 
az előre megadott 999 étel tápérték adatai alapján

• 99 mért étel memorizálása, és tápértékük napi és 
heti összegzése

• A nagyméretű LCD-kijelző azonnal megjeleníti az 
összes tápérték adatot

• Négy érzékelő a fokozott érzékenységhez, 
automatikus kikapcsolás használat után

• Nagyon vékony, keményített biztonsági üveg 
a könnyebb tisztítás érdekében

• Mérési tartomány akár 5kg-ig, 1g érzékenységgel, 
tára funkció
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Konyhai mérleg 

SKS 4030BK/WH

Konyhai mérleg 

SKS 5400
Ez a könnyű, de tartós rozsdamentes acél konyhai mérleg 
rendkívül vékony és praktikus  kialakítással rendelkezik és és 
automatikus kikapcsolás is benne van a programjában.  
4 precíziós érzékelő a még pontosabb mérés érdekében.  
2x 3V lítium elemmel van felszerelve így azonnal elkezdheti 
a mérlegelést.

JELLEMZŐK
• Praktikus kivitel, levehető 1 liter űrtartalmú nemesacél 

tállal
• Nagyméretű, döntött, LCD kijelző 5 számjeggyel, két, 

nagyméretű vezérlőgombbal
• Négy szenzor a még jobb érzékenységért, automatikus 

kikapcsolás
• 5 kg méréshatár, 1g érzékenység
• Többféle mértékegység (g/lb:oz) térfogat mértékegység 

(ml/fl :oz)
• Lemerült elem és túlterhelés figyelmeztetés 

JELLEMZŐK
• 4 érzékelő a nagyobb mérési pontosság érdekében
• Rendkívül vékony kialakítás (magasság 14 mm)
• Ujjlenyomat mentes bevonattal
• Nagy LCD kijelző (57 x 27 mm) kék inverz 

háttérvilágítással
• Maximális kapacitása 5 kg
• Tára funkció
• Mérés érzékenysége 1 g

Ez a praktikus konyhai mérleg 1 liter űrtartalmú, 
kiemelkedően higiénikus, nemesacél tállal 
biztosítja, hogy a méréshez ne kelljen keresnünk 
tálat. A mérés mértékegységét átválthatjuk 
folyadéktérfogat mértékegységekre, illetve 
használhatunk font és uncia mértékegységet is.
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ASZALÓGÉPEK

A SENCOR aszalógépek gondoskodnak a többiről. Mi teszi őket 
annyira fantasztikussá? A beállítható hőmérsékletek széles skáláját 
kínálja, 35°C-tól 75°C-ig, széles választék a szárítandó ételek 
közt.Nemcsak mindenféle gyümölcs- és zöldségfélével, hanem 
a gombával, tea- és fűszernövényekkel, vagy hússal is megbirkóznak. 
Használhatja őket divatos és egészséges NYERS ételek készítésére.

A SENCOR aszalógépek többrétegűek, a leghatékonyabbak mivel 
tíz szitával rendelkeznek, lehetővé téve több étel egyszerre történő 
szárítását. A vízszintes légáramlás-technológia biztosítja a hőeloszlást 
az egész belső felületen, az élelmet egyenletesen szárítja ugyanakkor 
a tálcákat nem kell elforgatni.

Magától értetődik, hogy az aszalógépek intuitív jellegűek és 
hőmérséklet-szabályozóval és LED-es kijelzővel rendelkeznek. Ha 
nem biztos benne, milyen szárítási hőmérsékletet kell használni, 
a vezérlőpulton található ikonok segíteni fognak. Az automatikus 
kikapcsolást elektronikus időzítőn lehet beállítani -minden gyors, 
nincs szükség hosszú gombnyomásra.

Az aszalás ideális módja a gyümölcsök, gombák, gyógynövények és hús tartósításának. 
Egészséges, finom és vegyszermentes. Megőrzi a  kiváló ízt a vitaminokkal és ásványi anyagokkal 
együtt. Csak válassza ki az összetevőt szeletelje, tegye szitára, és állítsa be a hőmérsékletet az 
idővel, és csukja be az ajtót.

ÉTELKÉSZÍTÉS

• Beállítható időtartam és 
hőmérséklet

• Innovatív vízszintes légáram 
technológia

• Többcélú készülék és 
nagyszerű kapacitás

•  Egyedi vezérlés és beállítás
• Biztonságos használat
• Minőségi anyagok

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR 
ASZALÓGÉPEIT?

ROPPANÓS ÍZ ÉS 
VITAMINOK 

EGÉSZ ÉVEBEN 
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Aszalógép

SFD 6600BK
Ennek a nagy kapacitású aszalógépnek 5 automatikus 
programja van húshoz, gyümölcshöz,  gombához, 
fűszerekhez, gyógynövényekhez és tésztákhoz. 

JELLEMZŐK
• 5 automatikus program
• Vízszintes légáramlás-technológia
• 12 hőálló tálc
• 1tálca nyers ételekhez
• Hőmérséklet-szabályozás 35-75°C
• Teljesítmény 500 W
• Mosogatógéphez alkalmas tálcák

Aszalógép

SFD 7000BK
Ez a nagy kapacitású aszalógép tíz 
perces lépésekkel beállítható szárítási 
idővel rendelkezik. A vízszintes levegő 
áramlási technológia biztosítja az 
egyenletes hőmérsékletet. Segítségével 
különböző aszalt gyümölcsöket, 
gyógynövényeket, gombákat, húsokat, 
tésztákat vagy akár halakat száríthatunk. 
Nemcsak ennivalót száríthat, hanem 
dekorációt és potpourit készíthet vele.

JELLEMZŐK
• Horizontal Air Flow: vízszintes levegő áramlási technológia
• 10 rozsdamentes acél tálca
• 1 tálca NYERS ételekhez
• Hőmérséklet-szabályozás 35-75°C
• Teljesítmény 800 W
• Mosogatógéphez alkalmas szárítószekrények
• Túlmelegedés elleni védelem

BEÁLLÍTÁS 
Tíz perces lépésekkel beállítható 

szárítási idő

SZABÁLYOZÁS
Horizontal Air Flow: vízszintes 
levegő áramlási technológia 

KIJELZŐ 
LED kijelző háttérvilágítással

5 automatikus program
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MIXEREK
A tökéletesen mixelt friss gyümölcslé, az ízletes smoothie 
vagy a selymes leves eléréséhez kifejlesztették a SENCOR 
turmixgépeket, amelyek bármilyen gyümölcsöt, zöldséget, 
magvakat, vagy akár húst és kemény diót is ízletes fogásokká 
varázsolnak. A mixerek nélkül egyszerűen nem lehet egy 
modern háztartásról beszélni manapság. Képzelje el, mennyi 
időt takarít meg és milyen nehéz volna kivitelezni az összes 
aprítást, darabolást és mixelést egyedül...

A SENCOR mixerrel ezek nagyon egyszerűek könnyűek. 
Másodpercek alatt szuper egészséges reggelit vagy bármely 
harapnivalókat készíthet. Tejszínes krémlevesek, amelyek 
felmelegítenek, csak egy pillanatig tart mikor hazaér a munkából. 
A friss ízletes bébi ételek is elkészülnek egy perc alatt- és 
mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek nem szeretnek túl sokáig várni 
az ételükre.

SENCOR mixerek kiváló minőségű anyagokból készülnek 
és biztonságosak. A prioritás, hogy megőrizzük a hasznos 
tápanyagokat, és az alapanyagok friss ízét, illetve meggátoljuk 
a mikroorganizmusok szaporodását és a toxikus anyagok 
kialakulását.

A SENCOR turmixgép minden nap használható. Rengeteg 
kiegészítő, sokféle funkcióval, valamint egyszerű kezelhetőség 
és karbantartás.A modern és egészséges életmód és a  főzés 
szórakoztató és könnyű lehet a SENCOR mixerekkel.
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MIXEREK

Ha valaha is készített  koktélt egy egyszerű turmixgépben, 
tudja, hogy jobb, ha azonnal megissza. Néhány óra alatt 
már más az íze és máshogy néz ki. Sőt, szakértői elemzők 
azt mondják, hogy a legtöbb vitamin és enzim egyszerűen 
elveszik belőle. Ez így nem jó... Nem csak azért, mert sok 
időt töltött az elkészítésével, de a pénz is számít amit az 
összetevők megvásárlására költött. A SENCOR vákuumos 
mixerek ezt a problémát egyszerűen megoldják a vákuum 

használatával. Az előkészítés a tartályból történő 
összes levegő kiszívásával kezdődik , és 

csak azután jön a mixelés.

VÁKUUMOS  
MIXEREK

VITAMINOK  
ÉS TÁPANYAGOK

MINDEN FALATBAN

• Vákuumtechnika, a megőrzi 
a hasznos tápanyagokat és az 
alapanyagok friss ízét, meggátolja 
a mikroorganizmusok szaporodását 
és a toxikus anyagok kialakulását

•  Különösen nagy teljesítményű motor
• Nagyon tartós tartályok, Tritan anyag
• Különböző programok és sebességek
• Könnyen kezelhető és gyorsan 

tisztítható
• Biztonságos

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR VÁKUUMOS 
MIXEREKET? 

A tökéletesen összemixelt friss gyümölcslé, ízletes smoothie vagy sima 
levesek számára a SENCOR kifejlesztett turmixgép tökéletes, amely 
bármilyen gyümölcsöt, zöldséget, magot, vagy akár húst és kemény 
diót finom étellé varázsol. A mixerek nélkül egyszerűen nem lehet 
modern háztartás manapság. Képzelje el, hogy mennyi időt és kemény 
munkát takarít meg ...Sok különböző kategóriájú SENCOR mixerrel 
szuper egészséges reggelit vagy uzsonnát tud másodpercek alatt 
varázsolni. Másodpercek alatt szuper egészséges reggelit vagy bármely 
harapnivalókat készíthet. Tejszínes krémlevesek, amelyek felmelegítenek, 
csak egy pillanatig tart mikor hazaér a munkából. A friss ízletes bébi ételek 
is elkészülnek egy perc alatt- és mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek 
nem szeretnek túl sokáig várni az ételükre. A SENCOR mixerek kiváló 
minőségű anyagokból készülnek és biztonságosak. A prioritás, hogy 
megőrizzük a hasznos tápanyagokat, és az alapanyagok friss ízét, illetve 
meggátoljuk a mikroorganizmusok szaporodását és a toxikus anyagok 
kialakulását.

MIÉRT A VAKUUMOS 
MIXER?

• több vitamin és 
tápanyag marad

• nagyobb mennyiség 
és kevesebb hab

• gyümölcslé és a rost 
együtt marad

• sokkal hosszabb 
tárolási idő 
(legfeljebb 30 nap)
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TARTOZÉKOK

Vákuumos mixerek

SBU 8900SL

JELLEMZŐK 
• 1200 W teljesítmény
• (MILK SHAKE, SMOOTHIE, TÁPLÁLÓ KOKTÉL, JÉGZÚZÁS, 

DIÓFÉLÉK ÉS LISZTEK, FAGYASZTOTT DESSZERTEK)
• 30 000 fordulat / perc a gyors étel és ital készítéshez
• A Sencor® Nutri Smart Blending technológia az előre beállított 

programok tökéletes eredményeihez)
• IMPULZUS üzemmód a rövid mixeléshez és jégzúzáshoz
• A biztonsági mechanizmus csak helyes összeszerelés esetén 

engedélyezi az indítást 
• A biztonsági mechanizmus csak helyes összeszerelés esetén 

engedélyezi az indítást
• Hálózati kábel hossza: 1,1 m
• Kiegészítők: 1,5 l-es Tritan (PCTG) mixelő edény, 2 db 0,6 l-es 

edény a friss italok (smoothie) tárolásához
• Csúszásmentes talpak a biztonságos használathoz

A mixelés és tárolás tökéletes módja, amely 
maximálisan megőrzi a hasznos tápanyagokat és az 
alapanyagok friss ízét, meggátolja a mikroorganizmusok 
szaporodását és a toxikus anyagok kialakulását. 

Könnyen elkészíthető bármilyen egészséges típusú 
smoothie  tele egészséges összetevőkkel, például bogyós 
gyümölcsökből, kemény dióból, zöldségekből, magvakból. 
A vákuumos mixerekkel készített italok sok szempontból 
segítenek a fejlődésben, például megőrzik egészségét, általános 
egyensúlyát és jólétét.

VÁLTOZATOSSÁG  
6 program + 6 különböző 
fordulatszám a tökéletes 

mixeléshez

MIXELÉS 
Kivehető, hatélű rozsdamentes 

acél kés, titán bevonattal

MINŐSÉG 
Tritan (PCTG) anyag, extra 

tartósság

ANYAGOK  
1,5 l-es Tritan (PCTG) mixelő 
edény, 2 db 0,6 l-es edény 
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Vákuumos mixerek

SBU 7870GG

MIXEREK

TARTOZÉKOK
• 1,5 literes TRITAN (PCTG) turmixgép 

kanna
• 2x 0,7 l tárolóedény
• Vákuum egység

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

JELLEMZŐK 
• 1500 W teljesítmény
• 7 program a tökéletes mixeléshez (SMOOTHIE, ÉLTETŐ KOKTÉL, SMOOTHIE 

EXTRA, SAUTE SOUP, JÉGZÚZÁS, DIÓFÉLÉK ÉS LISZTEK, PULSE/EXTRA)
• 28 000 fordulat / perc a gyors étkezés és ital készítéshez
• A Sencor® Nutri Smart Blending technológia az előre beállított programok 

tökéletes eredményeihez
• IMPULZUS üzemmód a rövid mixeléshez és jégzúzáshoz
• A 8 titán késsel történő multi-ciklonos mixelés optimális eredményt biztosít
• Kiegészítők: 1,1,5 l-es Tritan (PCTG) mixelő edény,
• 2x 0,7 l-es tároló edény a friss italok (smoothie) tárolásához,
• vákuumképző egység
• Hálózati kábel hossza: 1,1 m
• A biztonsági mechanizmus csak helyes összeszerelés esetén engedélyezi az 

indítást
• Csúszásmentes talpak a biztonságos használathoz

Tökéletes mixelési eredmények érhetők el 
kiváló minőségű anyagok és a top technológia 
kombinációjával. A vákuumban végrehajtott mixelés 
és tárolás maximális mértékben megőrzi a hasznos 
tápanyagokat és az alapanyagok friss ízét, meggátolja 
a mikroorganizmusok szaporodását és a toxikus 
anyagok kialakulását. Az italok ízletesek teljes adag 
vitaminnal, enzimekkel, tápanyagokkal és a természetes 
aromájukkal. Egészséges és hasznos a testére, állapot 
ára és általános egyensúlyára vonatkozólag. Különösen 
tartós és minőségi titánpengék könnyen feldolgozzák 
az egész gyümölcsöt, a kemény diót, a zöldségeket, 
magvakat és egyéb szuper ételeket.
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A TRITÁN ÜVEGEK
 a hűtő ajtón is elférnek

SPORT FEDÉL
Szivárgásmentes

Könnyen csavarható és széles szája
Különleges felépítés az egyszerű használathoz

Elliptikus hordozó fogantyú

A LEVEHETŐ ALKATRÉSZEK 
mosogatógépben is elmoshatók

TITAN 8-KÉS  
Tartós rozsdamentes  

acél pengék titan bevonatta

EGYEDI VAKUUM EGYSÉG
Változtatható és eltávolítható vákuum egység

Vákuum mindkettőhöz: keverés és 
 a „TO GO“ üveg Könnyű tárolás  

a turmixgép hátuljában

MAGAS TECHNIKA KOMPAKT MÉRETBEN 
Automatikusan felismeri a felszerelt kiegészítőket 

Intelligens beállítások 6 programmal A program 
automatikus alkalmazkodása az edényhez vagy 

a palackhoz

TRITÁN EDÉNY
 1,5 l-es Tritan (PCTG) tartós mixelő 

edény, BPA mentes

TRITAN SPORT-PALACK 
0,7l Tritan üveg BPA mentes

MULTI-CIKLON 
TECHNOLÓGIA   

Különleges felépítésű 
pengék, edény és üveg  

technológiája biztosítja az 
optimális működést a sima 

eredményekért
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MIXEREK

Sportolók, menedzserek, kisgyermekes anyák, de más 
szakmákból és érdeklődési körből álló embereknek is 
maximális teljesítményt kell hozniuk ebben a mai elfoglalt, 
sűrű időszakban

Ehhez azonban megfelelő táplálkozásra van szükség, amelyet 
a félkész konzervek és a gyorséttermek nem tudnak helyettesíteni. 
Kisgyermekeknek és babáknak is minőségi ételekre van szükségük, 
mivel a helyes étkezési szokásaikat csak most alapozzuk meg. 
Semmit nem szabad a véletlenre hagyni, a SENCOR multifunkcionális 
turmixgép a gyümölcsökből, zöldségekből, magvakból, diófélékből és 
gyógynövényekből egyedi szuper koktélokat, turmixokat, snackeket, 
házi készítésű fagylaltokat, leveseket készít. Sőt, a készülék 
elkészítik a házi  mag- és diólisztet , és ezért allergiások számára is 
alkalmas(glutén, stb.) 

A tízéves motorgarancia szintén plusz, ezáltal biztosítva, hogy 
a SENCOR multifunkcionális turmixgép sokat bír. Bizonyára nehéz  - 
például a 30 000 fordulat / perc, amelyet hat kiváló minőségű titán 
bevonatú acél penge visz véghez és az összes összetevőt ezáltal 
selymesen könnyűre keveri.

TÖBBFUNKCIÓS 
MIXEREK

TELJESÍT 
MÉNY ÉS TOP 

EREDMÉNYEK 
MINDEN MIXELÉSBEN

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR 
TÖBBFUNKCIÓS 
MIXERT?
• Szénkefe nélküli DC motor, 

digitális fordulatszám 
szabályozással, 10 éves 
garancia

• 10 sebesség 
• Biztonsági mechanizmus
• Előre beállított programok
•  Minőségi innovatív anyagok 

(2l Tritan tartály, BPA-mentes)
• Időtlen gyakorlatias  

kialakítás
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Többfunkciós Mixer

SBU 9000NP

Erőteljes, praktikus multifunkciós 
turmixgép, amely alkalmazkodik az Ön 
igényeihez. Csak ki kell választania egy 
előre beállított programot, és mindig 
számíthat a legjobb eredményekre! 
Mi több, a digitális BLDC motor 
tízszeres élettartammal bír és tökéletes 
eredményeket produkál.

HATÉLŰ 
ROZSDAMENTES 
ACÉL KÉS, TITÁN 
BEVONATTAL 
Megőrzi az enzimeket és 
vitaminokat

SZÉNKEFE NÉLKÜLI 
DC MOTOR  
Ezek a motorok 
biztosítják a csendes, 
zavartalan működést, 
pontos irányítást és 
hosszú élettartamot.

High Tech Line
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MIXEREK

JELLEMZŐK 
• Szénkefe nélküli DC motor, digitális fordulatszám szabályozással
• 30 000 fordulat / perc, gyors étel és ital készítéshez
• Kilenc előre beállított program
• SENCOR® Nutri intelligens keverési technológia a tökéletes  

eredményért előre beállított mixelési programokkal
• 1200 W-os teljesítmény a tökéletes folyadék állag eléréséhez 
• Hat titán bevonatú rozsdamentes acél penge
• Tartós 2 literes tritán tartály csökkenti a szagokat
• Higiénikus, BPA-mentes anyagból készül
• 10 év garancia a motorra
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ZAJCSÖKKENTŐ FEDÉLLEL

Gyors és erőteljes segítő hét előre beállított 
programmal és PULSE funkció maximális 
fordulatszámmal történő mixeléshez és 
a jégzúzáshoz. Különleges fedele szintén 
csökkenti a zajszintet 20% -kal, így akkor is 
használhatja ha a gyerekei alszanak.

Többfunkciós Mixer 

SBU 8850NP

JELLEMZŐK 
• 33 000 fordulat / gyors étel és italkészítéshez
• SENCOR® Nutri intelligens keverési technológia 

a tökéletes eredmény elérése érdekében, előre 
programozott mixelő program 

• 2000 W-os teljesítmény a tökéletes folyadékért 
• PULSE: maximális fordulatszámmal történő mixeléshez
• Ice Crush funkció a jég zúzásához
• 7 előre beállított program és három sebesség a finom, 

energiát növelő gyümölcs és zöldségitalokhoz 
• A tartós Tritan tartály csökkenti a szagokat
• Hatélű rozsdamentes acél kés, titán bevonattal 
• Higiénikus, BPA-mentes anyagból készül

ZAJCSÖKKENTŐ FEDÉL 
Sikeresen sikerült 
csökkentve a mixelési 
hangot akár 20% -kal, 
tehát az Ön mixere most 
puszta háttérzaj lesz.
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MIXEREK

Gyors és hatékony segítség hét előre beállított programmal és 
PULSE funkcióval a nagy sebességű keveréshez. Különleges 
fedelének köszönhetően 20% -kal csökkenti a zajszintet, így 
akkor is használható, ha a gyerekeid alszanak.

Többfunkciós mixer

SBU 8800NP

HATÉLŰ KIVÁLÓ 
MINŐSÉGŰ, 
ROZSDAMENTES 
ACÉLBÓL KÉSZÜLT, 
TITÁN RÉTEGGEL 
BEVONT KÉS

2 LITERES 
TRITÁN 
KEVERŐTÁL

JELLEMZŐK 
• 33 000 fordulat / perc a gyors étel és italkészítéshez
• A Sencor® Nutri Smart Blending technológia az előre beállított 

programok tökéletes eredményeihez
• 2000 W teljesítmény a tökéletes folyadék konzisztencia 

érdekében
• IMPULZUS üzemmód a maximális sebesség eléréséhez
• Ice Crush funkció jég zúzásához
• 7 előre beállított program és három sebesség a finom, 

energetizáló gyümölcs- és zöldségitalokhoz
• A tartós Tritan tartály csökkenti a szagokat
• Hat titán bevonatú rozsdamentes acél penge
• Higiénikus, BPA-mentes anyagból készül

A LEVEHETŐ 
ALKATRÉSZEK 
MOSOGATÓGÉPBEN IS 
ELMOSHATÓK
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Többfunkciós mixer

SBU 7790NP

JELLEMZŐK 
• 33 000 fordulat / perc a gyors étel és italkészítéshez
• A Sencor® Nutri Smart Blending technológia az előre beállított 

programok tökéletes eredményeihez
• 2000 W teljesítmény a tökéletes folyadék konzisztencia 

érdekében
• IMPULZUS üzemmód a maximális sebesség eléréséhez  Hat titán 

bevonatú rozsdamentes acél penge
• Nyolc sebesség a tökéletes keverési eredmény érdekében
• Tartós 2 literes tritán tartály csökkenti a szagokat
• Higiénikus, BPA-mentes anyagból készül

JELLEMZŐK 
• 33 000 fordulat / perc a gyors étel és italkészítéshez
• A Sencor® Nutri Smart Blending technológia az előre 

beállított programok tökéletes eredményeihez
• 2000 W teljesítmény a tökéletes folyadék konzisztencia 

érdekében
• IMPULZUS üzemmód a maximális sebesség eléréséhez  

Hat titán bevonatú rozsdamentes acél penge
• Nyolc sebesség a tökéletes keverési eredmény érdekében
• Tartós 2 literes tritán tartály csökkenti a szagokat
• Higiénikus, BPA-mentes anyagból készül

Ezzel a Nutriline turmixgéppel ízletes itala egy szempillantás alatt 
elkészül, a turmixgép nagy sebességének és hatélű kiváló minőségű, 
rozsdamentes acél késeinek köszönhetően.

HAT TITÁN  
BEVONATÚ ROZSDAMENTES  

ACÉL KÉS

HATÉLŰ KIVÁLÓ 
MINŐSÉGŰ, 

ROZSDAMENTES 
ACÉLBÓL KÉSZÜLT, 

TITÁN RÉTEGGEL 
BEVONT KÉS

2 LITERES TRITÁN 
KEVERŐTÁL

Többfunkciós mixer

SBU 7730BK
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MIXEREK

ENERGIAFELTÖLTÉS 
EGY FINOM  

SMOOTHIE-VAL

NUTRI MIXEREK
NUTRIDRINK mixerek Csak a szupermixerekkel lehet 
szuperételeket készíteni. SENCOR nutri mixerekkel nemcsak 
a gyümölcsöt és zöldséget tud készíteni, hanem dióféléket és 
mindenféle magokat amik tökéletes erőforrások a testednek. 
Az előre programozott mixelési programok tökéletesek 
smoothie vagy bármely egészséges ital elkészítésére így 
azonnal energiát ad például sportolás után. A hatékony 
működést az 1000 W teljesítményű motor biztosítja, melyre 
10 év garancia vonatkozik és  6 nemesacélból készült titán 
bevonatú kés, amelyek 25 000 fordulat / perc sebességgel 
forognak, annyira erősek, hogy jégzúzásra is alkalmasak.

Nyugodtan keverje italát 1,3 literes edényben vagy hordozható 
palackban,amely csak készen áll a lezárásra és a szállításra. Mindkettő 
erős tritánból készül, tehát ott nem kell aggódnia, hogy eltöri őket. Sőt, 
további lezárható palackok állnak rendelkezésre a szuper koktélok 
hűtőszekrényben való tárolására. 

Két másik tartozéka - egy lassú facsaró és egy citruspréselő - ami 
segítségére lesz, hogy a vitaminok és enzimek benne maradjanak a friss 
gyümölcslében.

MIÉRT VÁLASSZA 
A SENCOR  
NUTRI MIXERT?
• Különösen nagy teljesítményű 

motor, 10-év garancia
• Sencor Nutri intelligens keverés 

innovatív technológia
• Levehető minőségű acél pengék
• Előre beállított programok
• Biztonsági mechanizmus
• Tartozékok a mixeléshez és 

szállításhoz
• Könnyen kezelhető és tisztítható
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A technológiailag legfejlettebb Sencor 
termék a SENCOR Nutri turmixgép vonzó 
kialakításban.

Nutri mixer

SNB 9000NP
High Tech Line

NUTRI MIXEREK
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MIXEREK

JELLEMZŐK 
• 1000 W teljesítmény
• 25 000 fordulat / perc
• Elegáns kialakítás és professzionális kivitelezés
• Sencor® Nutri Smart Blending Technology a tökéletes 

eredményhez előre beállított mixelési programokkal
• Modern LCD kijelző
• Négy titánbevonatú rozsdamentes acél penge
• Három tartós 0,6 l és 0,9 l Tritan tartály
• Higiénikus, BPA-mentes anyagból készül
• 10 éves garancia a motorra

4 NEMESACÉLBÓL 
KÉSZÜLT TITÁN 
BEVONATÚ KÉS

TRITÁN PALACKLCD KIJELZŐ

TARTOZÉKOK

Nutri mixer 

SNB 9000NP
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Tökéletes módszer, hogy kinyerjük 
a magvakban, gyümölcsökben illetve 
zöldségekben rejlő tápanyagokat 
amik más módon nehezen elérhetők. 

 Egyszerűen az előre beállított  
programokkal. Sok tartozéka van, beleértve 
a hordozható palackot is az egészséges 
italához

Egy egyszerű gombnyomással ez a turmixgép bármilyen 
összetevőből egy finom, frissítő smoothie-t készít ami 
hatalmas energiát ad testének. A tökéletes segítő bármilyen 
korosztálynak. Egyszerű kezelés és karbantartás.

JELLEMZŐK 
• 1200 W-os megnövelt teljesítmény, 

22 000 fordulat / perc sebességgel
• Előre beállított keverési programok 

+PULSE funkció
• Kivonja a tápanyagokat a magvakból, 

gabonafélékből és diófélékből
• 2 x 0,8 l és 2 x 1 l Tritan palack 
• Hat titán bevonatú rozsdamentes acél-kés
• Higiénikus, BPA-mentes anyag

6 NEMESACÉLBÓL 
KÉSZÜLT TITÁN 
BEVONATÚ KÉS

TRITÁN 
PALACK

Nutri mixer 

SNB 6606NP

Nutri mixer 

SNB 6601RD
SNB 6600BK SNB 6601RD
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MIXEREK

6 NEMESACÉLBÓL 
KÉSZÜLT TITÁN 
BEVONATÚ KÉS

Ez a mixer egyszerű gombnyomással átalakítja 
az összetevőket finom,frissítő turmixá, amely 
Önnek azonnali energiát biztosít.

A tökéletes segítő bármilyen korosztálynak. Egyszerű 
üzemeltetés és karbantartás.

Nutri mixer 

SNB 4300WH

JELLEMZŐK 
•  1000 W-os megnövelt teljesítmény,  

20 000 fordulat / perc sebességgel
• Előre beállított keverési programok + PULSE funkció
• Kivonja a tápanyagokat a magvakból, a szemekből és 

a dióból
• Két tartós 0,8 l és 1,0 l Tritan palack
• Hat titán bevonatú rozsdamentes acél penge
• Higiénikus, BPA-mentes anyagból készült

TRITÁN PALACK

TARTOZÉKOK

SNB 4300WH SNB 4301RD
SNB 4302SS SNB 4303BK
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TARTOZÉKOK
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MIXEREK

MINDIG ÍZLETES, 
EGÉSZSÉGES

ÉS FRISS 

SMOOTHIE MIXEREK
Ha asszisztenst keres, hogy gyorsan megkapja az 
egészséges koktélját a kedvenc összetevőiből, akkor 
próbálja ki az automatikus SENCOR turmixgépet. Praktikus 
és egyszerűen használható - ellentétben az álló mixerrel, 
közvetlenül az ivó palackban turmixol. 

Csak annyit kell tennie, hogy ráhelyezi a szivárgásmentes fedelet, 
és már viheti is dolgozni vagy utazásra. A palack kényelmesen 
illeszkedik a hátizsákjába vagy kézitáskájába és alakjának 
köszönhetően a kerékpár palacktartójába vagy a kocsiba is. 
A kényelmes fogantyújának köszönhetően könnyű hordozni, és még 
akkor sem törik el ha elejti, hiszen ütésálló anyagból készült..

Ha az irodában van egy praktikus SENCOR turmixgép akkor gyorsan 
elkészítheti egészséges uzsonnáját vagy ebédjét. Csak tegye bele 
a gyümölcsöket és zöldségeket és már kész is. Két program nemcsak 
a puha gyümölcsöket képes feldolgozni mint málna és eper, hanem 
a keményebb fajtát is - ananász vagy körte.

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR SMOOTHIE 
TURMIXGÉPET?
• Nagy teljesítményű motor
• Kiváló minőségű anyagok 

(titán bevonatú rozsdamentes 
acél kés - megakadályozza az 
oxidációt)

• BPA-mentes tritán - nagyon 
tartós és biztonságos

• Két előre beállított program
• Praktikus kiegészítők
• Biztonsági szolgáltatások
• Könnyen kezelhető és tisztítható
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SMOOTHIE MIXEREK

Smoothie Mixer 

SBL 7500SS
Erőteljes turmixgép két külön előre programozott 
programmal a finom koktélokhoz lágy gyümölcsökből, 
például bogyókból vagy paradicsomból és az erősebb 
program a keményebb gyümölcsökhöz és zöldségekhez 
például ananász és sárgarépa. A rozsdamentes acél 
pengéknek köszönhetően mindig tökéletes a textúrája 
a smoothieknak és az összes vitamint és tápanyagot 
megőrzi. A használat biztonságos, és a modern anyagok 
megakadályozzák az oxidációt vagy a mikroorganizmusok 
elszaporodását a friss ételekben. Olyan szuper tartozékok 
is vannak, amik ideálisak az aktív emberek és gyerekek 
számára. Illetve ezeket az italokat viheti magával, 
biztonságos palackban sport fedéllel és az autóban lévő 
pohár tartóval is kompatibilis. 

JELLEMZŐK
•  2 előre beállított program 45/60 másodperc alatt (puha és 

kemény)
• Levehető kiváló minőségű, hat titán bevonatú 

rozsdamentes acél penge
• 800 W-os motor
• Biztonsági mechanizmus, amely csak a helyes 

összeszerelés esetén indul el
• Egyedi 0,6 literes palack, ütésálló, BPA-mentes, TRITAN
• 0,6 literes kettős falú, rozsdamentes acélból készültacél 

palack
• Pulzus kapcsoló a hatékony mixeléshez
• Üveg mixer edény 1,5 liter űrtartalommal
• Háttérmegvilágítás a skála résznél
• Cseppmentes pohár a biztonságért

EGYEDI 
biztonsági fedél 

reteszelő mechanizmus

A LEVEHETŐ  
tartozékok mosogatógépben 

is moshatók

PRAKTIKUS TETŐ 
Felcsatolható és vihető

TARTOZÉKOK
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Smoothie mixer

SBL 7172BL

Akár szereti az epret vagy ananászt akár nem , ez 
a készülék mindig tökéletes smoothit készít az Ön 
számára. 

A puha és a kemény gyümölcsök és zöldségek is átalakíthatók 
egy finom turmixá, amelyet azonnal el is vihet magával!

JELLEMZŐK 
• 800 W teljesítmény 
• Két előre beállított 45/60 másodperces program lágy vagy kemény gyümölcshöz 

egyetlen gombnyomással
• 60% -kal jobb keverési teljesítmény és az abból fakadó multi-ciklon hatás az innovatív 

palack- és pengeszerkezetnek köszönhetően 
• Két exkluzív, 0,6 l-es sportpalack Tritan anyagból, biztonsági fedelekkel
• Hat kiváló minőségű levehető titán bevonatú rozsdamentes acél penge
• Kiváló stabilitás az újonnan kialakított tapadókorongoknak köszönhetően• Higiénikus, 

BPA-mentes anyagból készül
• Impulzus kapcsoló a hatékony mixeléshez
• Megakadályozza az enzimek és vitaminok elvesztését
• Csökkenti a Nutri Smoothie oxidációját
• Könnyen olvasható LED-kijelző

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

TARTOZÉKOK

VÁKUUMOS TETŐ
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Smoothie mixer 

SBL 2330

JELLEMZŐK 
• 500 W teljesítmény 
• Családi turmixgép és tartozék készlet
• Daráló kávéhoz, diófélékhez és gyógynövényekhez 

illetve rozsdamentes acél-pengék
• Levehető 0,6 l és 0,3 l palackok és fedelek ivó 

nyílással
• A keverőedény levehető és használható utazó 

palackként
• Duplafalú, rozsdamentes acélból készült üveg 

fedéllel
• Integrált biztonsági mechanizmus és csúszásgátló 

lábak a maximális biztonság miatt
• A palackok autós pohártartókban való használatra 

alkalmasak

A családban mindenki mást szeret. Akár akar 
egy finom turmixot szeretne a sportolójának vagy 
tökéletesen őrölt kávét, mindegy mert mindent tud 
kezelni.

A legerősebb SENCOR turmixgép. Amellett, hogy különböző turmix 
ételek széles választékát elkészíthetjük vele, még zúzott jég is 
előállítható.

Smoothie mixer

SBL 3210WH

JELLEMZŐK 
• 600 W teljesítmény
• A keverőpohár eltávolítható és utazó palacknak használható
• Impulzus kapcsoló a hatékony keveréshez
• Két tartós, 0,6 l Tritan palack, amely elfér autójába, kerékpárjára,és 

kirándulásokra is magával viheti
• Négy kiváló minőségű titán bevonatú rozsdamentes acél penge
• Higiénikus, BPA-mentes anyagból készült

SBL 3210WH SBL 3211GR SBL 3212BL
SBL 3213OR SBL 3214RD SBL 3215VT
SBL 3216YL SBL 3217GG SBL 3218RS
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A speciális „Solid sorozat“ lehetővé teszi, hogy kiválassza 
a turmixgép színét. Kiválóan alkalmas mind fitnesz ital és 
friss gyümölcsitalok  elkészítésére.

JELLEMZŐK 
• Két levehető 0,6 l és 0,3 l palack ami használható utazáshoz
• A palack használható utazó palackként
• 500 W teljesítmény
• Négy kiváló minőségű titán bevonatú rozsdamentes acél penge
• Higiénikus, BPA-mentes anyagból készül
• Alkalmas autópohár-tartóhoz

Smoothie mixer

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

ASZTALI 
TURMIXGÉPEK
A keverés még soha nem volt ilyen egyszerű. A SENCOR 
turmixgép egy praktikus segítő otthon. Ideális levesek, 
koktélok vagy szószok készítéséhez, bármikor, amikor az 
összetevőket alaposan össze kell turmixolni. 

A hatélű rozsdamentes acél penge összezúzza, összeturmixolja 
hihetetlen erővel az ételeket. Sem a jég, sem a dió nem állítja meg. 
Ráadásul,a pengék titán bevonattal rendelkeznek, amelyek gátolják 
a vitaminok és enzimek elvesztését és csökkenti a smoothie-k 
oxidációját.

Nézze meg, hogy hány összetevő fér egy nagy, 1,5 alom üveg 
kancsóba! Nem kell aggódnia a forró szószok alaplevek vagy a levesek 
feldolgozása miatt se; mert a tartály termo üvegből készült, amely 
ellenáll a hőmérsékletnek100 ° C-ig. A praktikus nyílás a fedél tetején 
lehetővé teszi a folyadék feltöltését működés közben. Mit szólna ha 
megpróbálnánk egy levest elkészíteni?

• Nagy teljesítményű motor
• Kiváló minőségű anyagok (titán 

bevontú rozsdamentes acél - 
megakadályozza az oxidációt,

• BPA-mentes tritán - nagyon 
tartós és biztonságos)

• Minőségi termo üveg kancsó
• További funkciók (Jégzúzás, 

Nutri Smart Blending) 
• Biztonsági mechanizmus
• Könnyen kezelhető és tisztítható
• Nagyon praktikus kialakítás

MINDIG KÉSZ EGY 
VITAMIN KOKTÉL 

ELKÉSZÍTÉSÉRE

MIÉRT VÁLASSZA 
AZ SENCOR  
ASZTALI 
TURMIXGÉPET?
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ASZTALI 
TURMIXGÉPEK

Ennek a turmixgépnek köszönhetően a kiváló minőségű 
hőálló 1,5 literes tartályban forró összetevőket és 
folyadékokat is keverhet. A három mixelési móddal, tökéletes 
eredmény garantált.

JELLEMZŐK 
• 1000 W teljesítmény
• Három mixelési mód a tökéletes keverési eredmények eléréséhez
• 1,5 literes üvegtartály, kiváló minőségű hőálló boroszilikát üveg
• Hat titán bevonatú rozsdamentes acél penge
• Kiszerelhető kés az egyszerű tisztításhoz
• ICE Crush és PULSE funkciók
• NUTRI SMART BLENDING funkció az energiával teli gyümölcs- és zöldség 

italok készítéséhez

Asztali turmixgép

SBL 5750SS

TARTÓS 
hőálló boroszilikát üveg

CSERÉLHETŐ 
BPA-mentes biztonsági fedél

TITÁN BEVONATÚ 
rozsdamentes acél pengék
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Asztali turmixgép 

SBL 4870WH
Tökéletes eszköz mindennapi használatra. Erőteljes asztali 
turmixgép ,modern kialakítással, amely selymessé teszi 
a krémes leveseket, turmixokat bébiételeket,  és bármilyen 
szószt és egyéb ételeket egy perc alatt.  

A különleges bevonat gátolja a vitaminok és enzimek elvesztését és 
csökkenti a smoothie-k oxidációját. Könnyen kezelhető, karbantartható, és 
tisztítható, mivel az összes eltávolítható rész mosogatógépben tisztítható.

JELLEMZŐK
• Levehető kiváló minőségű titán bevonatú rozsdamentes acél pengék
• 800 W-os motor
• Multifunkciós LCD kijelző
• 12 sebességfokozat
• Biztonsági mechanizmus, amely csak a megfelelő összeszerelés  

esetén engedélyezi az indítást
• Gumifedél az üveg gyors eltávolításához a keverő testéből
• Praktikus belső nyílás a fedélen a folyadékok betöltéséhez  

mixelés közben
• Csúszásmentes talpak
• Üveg mixer edény 1,5 literes űrtartalommal
• Megvilágított skála

MIXEREK

FEDŐ 
az üvegek egyszerű 

eltávolításához

KÁVÉ  
és fűszerdaráló

ROZSDAMENTES  
acél titán bevonatú penge

BPA  
mentes fedél
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Asztali turmixgép 

SBL 4371
Asztali turmixgép SBL 4371 ideális turmixgép sima 
krémleveshez, friss bébiételhez, zöldségszószokhoz, gyümölcs 
koktélok készítéséhez és jégzúzáshoz.

Ideális turmixgép sima krémleveshez, friss bébiételhez, 
zöldségszószokhoz, gyümölcs koktélok készítéséhez és 
jégzúzáshoz.

JELLEMZŐK
• Levehető kiváló minőségű rozsdamentes acél pengék
• 600 W teljesítmény
• „Impulzus” funkció az azonnali jégzúzáshoz és aprításhoz
• 2 sebességfokozat
• Megvilágított vezérlőtárcsa
• Rozsdamentes acél alap
• Gumifedél az üveg gyors eltávolításához a keverő testéből
• Kisebb, átlátszó belső fedél további hozzávalók adagolásához 
• Cserélhető alkatrészek mosogatógépben való tisztítása
• Csúszásgátló talpak
• Üveg mixer edény 1,5 literes kapacitás
• Világító vezérlőtárcsa

JELLEMZŐK
• Eltávolítható kiváló minőségű rozsdamentes acél 

pengék
• 600 W teljesítmény
• „Pulzus” funkció az azonnali turmixoláshoz és 

jégzúzáshoz
• 2 sebességszint
• Hálózati vezeték hossza 90 cm
• Fedőlyukkal, adagoló csővel
• Kisebb, átlátszó belső fedél további hozzávalók 

adagolásához
• A levehető részek mosogatógépben moshatók
• 0,8 literes üveg keverőpohár
• Csúszásmentes talpak

Asztali turmixgép 

SBL 3271SS
SBL 3271SS SBL 3272RD
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GYÜMÖLCSFACSARÓK
A friss gyümölcs- vagy zöldséglevek egészséges élvezetet 
jelentenek Önnek és a családtagjainak. Csak egy pillanat, amíg 
elkészíti őket, kemény munka nélkül.

Függetlenül attól, hogy klasszikus vagy lassú  facsarót használ, erős asztali 
vagy smoothie turmixgépet. Az elkészítéstől a fogyasztásig egy pillanat 
telik el - úgy, hogy Ön és szeretteinek az értékes tápanyagokat, vitaminokat 
és enzimeket adja át. A tisztítás csak egy perc - könnyű és gyors. Mindent 
tökéletesen elkészíthetsz a SENCOR-al, a megfelelő formatervezés, stílus 
és szín mellet tökéletesen illeszkedik otthonához és konyhájához.

7272



GYÜMÖLCSFACSARÓK

7373



GYÜMÖLCSFACSARÓK

Ha igazán tápláló, sűrűbb gyümölcslevet szeretne inni 
magasabb rosttartalommal, a SENCOR lassúfacsaró 
a tökéletes választás. Az ilyen típusú facsarók maximális 
létartalmat garantál köszönhetően annak, hogy alacsony 
fordulatszámon préseli át őket a szűrőn. A centrifugális 
facsarókhoz képest ők sokkal magasabb létartalmat érnek 
el, és csendesebbek költséghatékonyabbak.

A lassú facsarók lehetővé teszik, hogy gyümölcslevek tele legyenek 
vitaminnal  ásványi anyagokkal, még keményebb gyümölcsökből, 
gyógynövényekből, préselt zöldségekből, kicsi bogyók és csírázott 
szemekből is. 

Másrészt lassabbak, és néhányukat kisebb darabokra kell vágni, 
mert motorjukat nem nagy gyümölcsdarabokhoz vagy zöldségekhez 
tervezték. A legnagyobb előnye azonban, hogy a lassú feldolgozás 
korlátozza a lébe belépő oxigént, azaz a lé kevésbé oxidálódik. Ez azt 
jelenti, hogy akár 24 órán keresztül is tárolható, és ízletes fogásokat 
és tápláló természetes gyümölcsleveket fogyaszthat egész nap, 
amelyeket előző nap készített.

LASSÚ 
GYÜMÖLCSPRÉSEK

SZUPER
FRISS  

ÍZ MINDEN ITALBAN

MIÉRT VÁLASSZA   
A SENCOR LASSÚ 
GYÜMÖLCSPRÉST?
• Tartós és csendes szénkefe nélküli 

DC motor
• Megfelelő teljesítmény a tökéletes 

italokhoz
• Vitaminok és tápanyagok megőrzése
• Megakadályozza a kémiai reakciókat
• Tartós titán szita
• Könnyen kezelhető és 

karbantartható
• Az összes alkatrész BPA-mentes
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MIÉRT VÁLASSZA   
A SENCOR LASSÚ 
GYÜMÖLCSPRÉST?

High Tech Line
Egyedülálló lassú gyümölcscentrifuga az innovatív és 
rendkívül csendes digitális BLDC motorral a tökéletes 
gyümölcslé eléréséhez kompromisszumok nélkül.

Lassú gyümölcsprés

SSJ 9000NP

JELLEMZŐK 
• 200 W-os BLDC motor digitális sebesség szabályozóval
• Az alacsony sebesség, 40–80 fordulat / perc segít megőrizni  

a vitaminokat és enzimeket
• A DripStop technológia meggátolja a lé kicsöpögését a facsarás 

befejezése után
• Beépített biztonsági mechanizmus  

és csúszásgátló talpak a maximális  
biztonságért

• Robosztus motor a hosszú akár  
egy órás gyümölcscentrifugálásért 

• 10 éves garancia a motorra

ROZSDAMENTES 
ACÉL SZŰRŐ

CSENDES BLDC 
MOTOR

EGYEDI CSIGÁS 
GYÜMÖLCSFACSARÓ
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GYÜMÖLCSFACSARÓK

Lassú gyümölcsprés

SSJ 4070SL

JELLEMZŐK 
• 400 W-os motor a hatékony gyümölcscentrifugáláshoz
• A nagy adagoló nyílás megkönnyíti az összetevők hozzáadásá
• Rendkívül hatékony gyümölcscentrifugálás automatikus 

gyümölcshús leválasztással
• Rozsdamentes acél szűrő, mikro-szűrő
• Tritan gyümölcslétartály
• Higiénikus, BPA-mentes anyagból készült

Szeretne hosszabb ideig tartó és könnyen elkészíthető 
gyümölcslevet?Nagyszerű választás! Ezzel a lassú 
facsaróval a legtöbbet hozhatja ki kedvenc hozzávalóival, és 
időt is megtakarít.

ROZSDAMENTES ACÉL 
MIKRÓ SZŰRŐ

HATÉKONY PRÉSELÉS, 
AUTOMATA GYÜMÖLCSHÚS 

SZÉTVÁLASZTÁSSAL

EXTRA SZÉLES 
ADAGOLÓNYÍLÁS

TRITÁN 
EDÉNY

ALACSONY 
60 RPM, MELY 

MEGŐRZI 
A VITAMINOKAT ÉS 

AZ ENZIMEKET
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A gyümölcscentrifuga egyedülálló a kategóriájában. 
Az összes alkatrésze, amelyek az élelmiszerekkel 
érintkeznek BPA-mentesek.

Lassú gyümölcsprés

SSJ 4050NP

Lassú gyümölcsprés

SSJ 4042RD

JELLEMZŐK 
• Erős 400 W-os motor
• Alacsony 60 fordulat / perc sebesség a vitaminok és enzimek 

megőrzéséhez
• Titán bevonatú rozsdamentes acél szűrő, mikroszűrő
• Gyümölcshús automatikus leválasztása
• 0,8 l gyümölcshús-tartály 
• 0,8 l gyümölcslé-tartály
• Automatikus kikapcsolás funkció a motor túlmelegedése esetén
• Higiénikus, BPA-mentes anyagból készült

JELLEMZŐK 
• A gyümölcs és zöldség turmixolása helyett préselést végez,  

lehetővé téve a sokkal magasabb tápértékeket
• Több antioxidáns, jobb íz és nagyobb frissesség
• A gyümölcslé minimális habot tartalmaz
• Erős 400 W-os motor a folyamatos 15 perces gyümölcskivonáshoz
• Alacsony 60 ford / perc vitaminok és enzimek tartósítására
• Gyümölcshús automatikus leválasztása
• 0,8 l gyümölcshús-tartály
• 0,8 l gyümölcslé-tartály
• Rozsdamentes acél szűrő, mikro-szűrő

SSJ 4042RD SSJ 4042BK

ROZSDAMENTES ACÉL  
MIKRO SZŰRŐ

ROZSDAMENTES ACÉL 
MIKRO SZŰRŐ

0,8 LITERES TARTÁLY

0,8 LITERES TARTÁLY
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FRISS 
ÉS TELJES ÍZ A

 GYÜMÖLCSLÉBEN

GYÜMÖLCSFACSARÓK

A rostos gyümölcs- és zöldséglevek szerelmesei esküsznek 
a  SENCOR gyümölcscentrifugákra. Hogyan működnek? 
A forgótárcsa feldarabolja az összetevőket, és a centrifugális 
erő átpréseli a szitán. Mindez sűrű, ízben gazdag gyümölcslét 
eredményez.

A széles adagolócső szintén nagy előnye, hogy az egészet almát 
beleteheti anélkül, hogy darabokra kellene vágni. Automatikus 
gyümölcshús szétválasztás. Ezenkívül a SENCOR gyümölcscentrifugák 
nagyon gyorsan működnek csupán egy másodperc kérdése, hogy 
a gyümölcslé elkészüljön. 

A digitális LCD kijelzőnek köszönhetően a készülék intuitív módon 
működik és öt sebessége biztosítja az optimális gyümölcslé elérését. 
Hatékony motorja, lenyűgöző 1200 W-os teljesítménnyel csak akkor 
indul el, ha a SENCOR facsaró megfelelően van összeszerelve - nem kell 
aggódnia a feldolgozatlan alma miatt , hogy szanaszét repül. A facsaró 
automatikusan kikapcsol, amikor a fedél lecsúszik vagy eltávolítják, 
vagy a motor túlmelegszik. A rozsdamentes acél kivitel megkönnyíti 
a karbantartást. Készítsünk egy narancs vagy almalevet?

GYÜMÖLCSCENTRIFUGÁK
MIÉRT VÁLASSZA A 
A SENCOR 
GYÜMÖLCSCENTRIFUGÁT?

• Nagy teljesítményű motor
• Kiváló minőségű anyagok 

(rozsdamentes acél, BPA mentes)
• 5 sebesség az optimális gyümölcslé 

eléréséhez
• Egyszerű digitális LED-kijelző
•  Könnyen és biztonságosan 

használható, és gyorsan tisztítható
•  Időtlen kialakítás, extra széles 

adagoló nyílás

78



A SENCOR legerősebb centrifugális facsarója, 
a Nutriline sorozatból.

Gyümölcscentrifuga

SJE 5050SS

JELLEMZŐK 
• Extra széles 75 mm-es adagoló csatorna 
• A csepegésgátló rendszer megakadályozza a csepegését
• Átlátszó fedél a facsarási folyamat felügyeletéhez 
• Titán bevonatú rozsdamentes acél szűrő, mikroszűrő
• 2 literes gyümölcshús-tartály
• 1 literes gyümölcslé tartály
• 5 fokozat lágy és kemény gyümölcsökre / zöldségekre.
• Az automatikus lekapcsolás funkció aktiválódik, amikor a fedelet 

eltávolítják vagy a motor túlmelegedik

CSEPEGÉSMENTES ROZSDAMENTES ACÉL MIKRO 
SZŰRŐ
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Gyümölcscentrifuga 

SJE 1055SS

JELLEMZŐK 
• Nagy teljesítményű 800 W-os motor
• Rozsdamentes acél kivitel az egyszerű kialakítás  

érdekében, higiéniai karbantartás
• Extra széles 75 mm-es adagoló nyílás az egyszerű 

feltöltéshez
• Rozsdamentes acél szűrő, mikro-szűrő
• Az automatikus kikapcsolás funkció aktiválódik,  

amikor a fedelet eltávolítják vagy a motor túlmelegedik 
• Két gyümölcsfacsarási sebesség
• 1,6 literes gyümölcshús-tartály
• 0,75 l-es gyümölcslé-tartály
• Gyümölcshús automatikus kiválasztása

SJE 1055SS SJE 1057BKSJE 1056RD

Gyümölcscentrifuga

SJE 741SS
Nagyon praktikus facsaró a tökéletes eredményért. 
Modern, kompakt és helytakarékos kialakítás. Könnyű 
és kényelmes töltés után egy perc alatt megkapja a friss 
gyümölcsléjét.

JELLEMZŐK
•  Nagyon hatékony 400 W-os motor
• Rozsdamentes acél szűrő, mikroszűrő
• Széles, 65 mm-es adagolócső a kényelmes töltés 

érdekében
• 2sebesség
• Automatikus gyümölcshús kiválasztás
• Gyümölcslé kancsó hab szétválasztással
• Háromszoros védelem: 
• A motor csak akkor kapcsol be, ha a készülék helyesen van 

összeszerelve
• Automatikus kikapcsolás a fedél levétele esetén
• Automatikus kikapcsolás a motor túlmelegedése esetén

GYÜMÖLCSFACSARÓK
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GYÜMÖLCSFACSARÓK

• Tartós, megbízható motor (10 
éves garanciával!)

• Csendes működés
• Minőségi anyagok a legjobb 

eredmények eléréséhez
• többfunkciós használat
• A csepegést megakadályozó 

technológia
• Könnyen kezelhető, tisztítható 

és karbantartható

MIÉRT VÁLASSZA A 
SENCOR 
CITRUSFACSARÓT?

OTTHON KÉSZÍTETT 
VITAMINBOMBA 

A friss gyümölcslevek közül a legnépszerűbb az igazi házi 
narancslé! Tökéletes felüdülés a nap bármely szakában, 
a SENCOR citrusfacsarókkal az az egyszerű, hogy rögtön 
az otthonában el tudja készíteni. Jó, hogy tovább tudja 
fejleszteni, megváltoztathatja például grapefruit vagy más 
citrusfélék hozzáadásával. A tea szerelmesei is értékelni fogják 
a friss citromlevet. A házi készítésű limonádé örökzöld, amely 
minden parti rendszeres része.

A friss lé kiváló reggelire, mivel a nagy mennyiségű vitamin és 
enzimeknek köszönhetően biztosan jól indul a napja. Ez a legtöbb 
hasznos anyag természetes forrása az elfoglalt és aktív emberek 
számára, így ezt mindenki szereti használni. De a konyhában több 
funkciója is lehet - szintén nagyon sok recept van, ahol citrom- vagy 
narancslére van szükség a megfelelő íz eléréséhez. A SENCOR tökéletes 
megoldást kínál kicsitől a nagy háztartásig, vagy akár kis irodákba 
is. A citrusfacsarók kompakt és ügyes kialakítása miatt, a legtöbbet 
hozták ki belőle így elég  citrus jut egészséges italába, emellett könnyen 
karbantartható és tisztítható.

CITRUSFACSARÓK
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Citrusfacsaró

SCJ 9000NP

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 80 W, kapacitása 2 l
• Alkalmas minden citrusfélére, két gyümölcslé-kúp méret
• A Drip-Stop technológia meggátolja a lé kicsöpögését a facsarás befejezése után
• Automatikus be- és kikapcsolás a gomb megnyomásakor és túlmelegedés elleni védelem
• 360°-os facsarási technológia a könnyű kezeléshez
• Rost és magok automatikus felfogása a rozsdamentes szűrőszita segítségével

TARTOZÉKOK
VÉDŐ FEDÉL

High Tech Line
Ennek a citrusfacsarónak a motorja gondoskodik 
a tökéletesen kifacsart gyümölcsléről és a SENCOR 10 év 
garanciát vállal rá! 

Amellett, hogy tartós, csendes működésű és nagyon modern eredeti 
kivitel nagy kapacitású 2 l-es gyümölcslé gyűjtővel. Tökéletes 
friss gyümölcslé készítése a citrusfélékből és a beépített szűrővel 
a gyümölcshúst és a magokat felfogja, így azokat a préselés végén 
egyszerűen el tudja távolítani. Minden kivehető alkatrész könnyen 
mosható és tisztíthatók, így mindennapi használatban egyszerűen 
kezelhető. A csúszásgátló lábaknak és a Drip-Stop technológiának 
köszönhetően meggátolja a lé kicsöpögését a facsarás befejezése 
után.

83

CITRUSFACSARÓK



GYÜMÖLCSFACSARÓK

Citrusfacsaró

SCJ 1051 GR

JELLEMZŐK 
• Teljesítmény 40 W
• Alkalmas minden citrus facsarásra, két különböző méretű 

facsarókúp
• A préselés indítása a facsarófej lenyomásával 
• Mindkét irányban facsar a maximális gyümölcskivonás 

érdekében
• Szűrőszita a magok és rost felfogásához

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 60 W
• Alkalmas minden citrusféléhez, 

kétféle facsarókúp méret
• Rozsdamentes acél külső test
• Automatikus be- és kikapcsolás, 

a facsarókúp lenyomásával és 
elengedésével

• Jobbos és balos forgásirány 
a tökéletes facsaráshoz

• Szűrőszita a magok és rost 
felfogásához

• Tartozékok: porvédő kupak

Kiváló citruspréselõ készülék kis konyhákhoz, 
friss, modern kialakítással kapható. 

Annyira könnyű elkészíteni a friss italt, csak lenyomja 
a facsarókúpot, amely két méretben elérhető kis 
vagy nagyobb gyümölcshöz.  A beépített szűrő 
a gyümölcshúst és a magokat felfogja, így könnyen 
készíthet egészséges italokat.

Ez a gyönyörű citrusfacsaró kiválóan kialakított 
külsővel rendelkezik a ház jó minőségű 
rozsdamentes acélból készült.. 

Mindenféle citrus maximális kinyeréséhez alkalmas 
így friss egészséges italt kap, mindkét irányba 
facsar, és két méretű kúp közül is választhat a kis 
gyümölcsök, például lime vagy citrom, vagy 
a nagyobb, mint a narancs. A beépített szűrő 
a gyümölcshúst és a magokat felfogja.

Citrusfacsaró

SCJ 6053RD 
SCJ 6050SS SCJ 6053RD

VÉDŐ TETŐ
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MODELL STM 787x STM 635x STM 446x STM 375X STM 3700WH

Szín

Teljesítmény 1 000 W 1 000 W 1 000 W 800 W 1 000 W

Impulzus funkció igen igen igen igen igen

Programok száma nem nem nem 2 nem

Sebességfokozatok száma 8 8 10 6 10

Csatlakozások száma 3 3 4 3 3

LED megvilágítású keverőtál igen igen nem igen nem

Keverőtál térfogata 4,5 l + 3 l 4,5 l 4,5 L 4 l 5,5 L

Keverőtálak száma 2 1 1 1 1

MODELL STM 7330SL STM 7310SL STM 3730SL STM 362x

Szín   

Teljesítmény 1 200 W 1 200 W 800 W 600 W

Impulzus funkció igen igen igen igen

Programok száma nem nem nem nem

Sebességfokozatok száma 8 8 6 6

Csatlakozások száma 4 2 2 2

LED megvilágítású keverőtál nem igen igen nem

Keverőtál térfogata 2 x 4,5 l + 1 x 5 l 4,5 l/5 l 4 l 4 l

Keverőtálak száma 3 2 1 1

TÖBBFUNKCIÓS 
KONYHAI 
ROBOTGÉPEK

KONYHAI 
ROBOTGÉPEK
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MODELL SHB 5501CH SHB 4501WH SHB 560x SHB 446x SHB 4260WH SHB 4358WH 
SHB 4359BK

Szín

Teljesítmény 1 000 W 1 000 W 1 000 W 800 W 500 W 600 W

Fokozatmentesen állítható 
sebesség igen igen igen igen - -

Sebességfokozatok száma 20 20 20 25 2 2

Aktív sebesség gomb igen igen igen igen igen igen

Turbó gomb - - - igen - igen

Tápkábel hossza 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Ergonómiai kialakítású 
markolat igen igen igen igen igen igen

Rozsdamentes acél kések Titán bevonat Titán bevonat Titán bevonat igen - Titán bevonat

Keverőedény térfogata 800 ml 800 ml 800 ml 800 ml 700 ml 700 ml

Aprítóedény térfogata 500 ml  
& 1 200 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml -

Rozsdamentes habverő igen igen igen igen igen -

BOTMIXEREK
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MODELL SMG 4382 SMG 4381

Szín

Teljesítmény 1 500 W 1 500 W

Kapacitás (kg hús/perc) 1,65 kg 1,65 kg

Három vágótárcsa igen igen

Passzírozó tartozék igen igen

Zöldség szeletelő tartozék igen -

Kenyérdaráló tartozék igen -

Kolbásztöltő tartozék igen igen

HÚSDARÁLÓK
ELEKTROMOS 
SZELETELŐK

MODELL SFS 4050SS SFS 100x

Szín

Teljesítmény 150 W 100 W

Anyag Rozsdamentes 
acél Műanyag

Tápkábel tárolás igen igen

Ujjvédő igen igen

Biztonsági kapcsoló igen igen

Csúszásmentes talpak igen igen

Tömeg 4,15 kg 1,98 kg

Vágás szélesség 1-15 mm 1-15 mm

MODELL SHM 5330 SHM 5270WH SHM 5206WH SHM 5205 SHM 5203

Szín

Teljesítmény 300 W 300 W 400 W 250 W 300 W

Sebességfokozatok száma 5 5 5 5 5

Turbó gomb igen igen igen igen igen

Keverőszárak igen igen igen igen igen

Dagasztó szárak igen igen igen igen igen

Botmixer csatlakozás - igen - - -

Habverő tál igen - - - -

Keverőszár csere gomb igen igen igen igen igen

Tápkábel hossza 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

KÉZI  
MIXEREK

88



MODELL SKS 700x SKS 6000 SKS 5700 SKS 5400 SKS 4030BK/WH

Szín  

Konyhai mérlegek 10 kg 5 kg 3 kg 5 kg 5 kg

Érzékenység 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g

Választható mértékegységek g/ml/lb/fl:oz g/ml g/lb.oz g/ml g / lb:oz

Ultra vékony tervezés (magasság) 17,5 mm 17 mm - 14 mm -

Felület üveg üveg üveg Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél

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

Tápérték, nátrium, fehérje, zsír és 
szénhidrát kijelzés - igen - - -

Tára funkció igen igen igen igen igen

Túlterhelés kijelző igen igen igen igen igen

Gyenge elem kijelzés igen igen igen igen igen

4 szenzor a nagyobb mérési 
pontosságért igen igen - igen igen

Automata kikapcsolás tétlenség 
esetén igen igen igen igen igen

Folyadékok térfogatának mérési 
lehetősége igen igen igen igen igen

KONYHAI 
MÉRLEGEK

MODELL SFD 7000BK SFD 6600WH

Szín

Teljesítmény 800 W 500 W

Tálcák száma 10 12

Automata kikapcsolás nem igen

Hőbiztonság igen igen

Hőmérséklet kontroll igen igen

LED kijelző igen igen

Horizontal Air Flow: vízszintes 
levegő áramlási technológia igen igen

ASZALÓGÉPEK
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VÁCUUMOS 
TURMIXGÉPEK

MODELL SBU 8900SL SBU 787x 

Szín

Vácuumos turmixgépek 1200 W 2000 W

Egyedi kialakítású szénkefés motor igen nem

Sebességfokozatok száma 10 3

Programok száma igen igen

Tartály típusa Tritan Tritan

Penge anyaga Titanium Titanium

Keverő edény térfogata 2 l 2 l

Impulzus funkció igen igen

LED kijelző igen igen

Nyitható tető a hozzávalók 
adagolására igen igen

Csúszásmentes talpak igen igen

TÖBBFUNKCIÓS 
TURMIXGÉPEK

MODELL SBU 9000NP SBU 8850NP SBU 8800NP SBU7790NP SBU7730BK

Szín

Vácuumos turmixgépek 1200 W 2000 W 2000 W 1800 W 1800 W

Egyedi kialakítású szénkefés motor igen nem nem nem nem

Sebességfokozatok száma 10 3 3 8 8

Programok száma igen igen igen igen igen

Tartály típusa Tritán Tritán Tritán Tritán Tritán

Penge anyaga Titán Titán Titán Titán Titán

Keverő edény térfogata 2 l 2 l 2 l 2 l 2 l

Impulzus funkció igen igen igen igen igen

LED kijelző igen igen igen nem nem

Nyitható tető a hozzávalók 
adagolására igen igen igen igen igen

Csúszásmentes talpak igen igen igen igen igen
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MODELL SNB 9000 SNB 6606NP SNB  660x SNB 430x

Szín  

Teljesítmény 1000 W 1200 W 1200 W 1000 W

Változtatható sebesség igen nem nem nem

Programok száma igen igen igen nem

Extra turmix edény igen nem nem nem

Edények száma 3 2 2 2

Edény típusa Tritán Tritán Tritán Tritán

Edény típusa 2 x 0.6 l 
+ 2 x 0.3 l

2 x 0,8 l  
+ 2 x 0,6 l 1 l + 0,8 l 1 l + 0,8 l 

Pengék anyaga Titán Titán Titán Titán

Mixer kések száma 4 6 6 6

Utazó tető igen igen igen igen

Tároló tető nem igen igen igen

Csúszásmentes talpak igen igen igen igen

NUTRI 
MIXEREK
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MODELL SBL 7500 SS SBL 717x SBL 321x SBL 2330 SBL 221x 

Szín     
    

    
    

Teljesítmény 800 W 800 W 600 W 500 W 500 W

Impulzus kapcsoló igen igen nem nem nem

Edények száma 2 2 2 2 2

Edények típusa Tritán/
Rozsdamentes acél Tritán Tritán Tritán/

Rozsdamentes acél Tritán

Edények térfogata 0,6 l + 0,6 l 0,6 l + 0,6 l 2 x 0.6 l 2 x 0.6 l + 0.3 l 0,6 l + 0.3 l

Penge anyaga Titán Titán Titán Titán Titán

Keverőpengék száma 6 6 4 4 4

Utazó tető igen igen igen igen igen

Csúszásmentes talpak igen igen igen igen igen

Kávé, fűszerek és gyógynövények 
darálása igen igen nem igen nem

Vácuum funkció nem igen (manuális) nem nem nem

Kijelző igen igen nem nem nem

SMOOTHIE 
KÉSZÍTŐK
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MODELL SBL 5750SS SBL 4870WH SBL 4371 SBL 3271SS 
SBL 3272RD

Szín   

Teljesítmény 1000 W 800 W 600 W 600 W 

Egyedi kialakítású szénkefés motor igen - - -

Sebességfokozatok száma 3 6 2 2

Programok száma igen igen igen igen

Edény típusa Hőálló üveg Hőálló üveg Hőálló üveg Hőálló üveg

Penge típusa Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél 

Edények térfogata 2 x 0.6 l 
+ 2 x 0.3 l 1.5 l 1.5 l 1.5 l

Impulzus funkció igen igen igen igen

LED kijelző nem igen nem nem 

Nyitható tető a hozzávalók adagolására igen igen igen igen

Csúszásmentes talpak igen igen igen igen

ASZTALI 
TURMIXGÉPEK
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MODELL SSJ 9000NP SSJ 4070 SSJ 4050 SSJ 404x

Szín

Teljesítmény 200 W 400 W 400 W 400 W

Extra csendes BLDC motor igen nem nem nem

RPM (fordulat/perc) 40–80 között 60 60 60

Digitális sebességszabályozás igen nem nem nem

Rozsdamentes acél igen igen igen igen

Extra széles adagoló-nyílás igen igen nem nem

BPA mentes Tritán edény igen igen nem nem

Szűrők száma, mikro szűrők 2 1 1 1

Mikro szűrő fagylaltkészítéshez igen nem nem nem

Kettős facsaró rendszer igen nem nem nem

Gyümölcsrost gyűjtő edény 1.2 l 0.8 l 0.8 l 0.8 l

Gyümölcslé gyűjtő edény 1.2 l 0.8 l 0.8 l 0.8 l

Automata rost elválasztás igen igen igen igen

LASSÚ 
GYÜMÖLCSPRÉSEK
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MODELL SJE 5050SS SJE 1055 SJE 741SS

Szín

Teljesítmény 1 200 W 800 W 400 W 

Sebességfokozatok száma 5 2 2

Extra széles adagoló-nyílás ø 
75 mm

ø 
75 mm 75 mm

LCD kijelző igen nem nem

Gyümölcsrost gyűjtő edény 2 l 1.6 l 1.2 l

Gyümölcslé gyűjtő edény 1 l 0.75 l -

Automata rost elválasztás igen igen igen

Rozsdamentes acél mikro szűrők igen igen igen 

GYÜMÖLCSCENTRIFUGÁK

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

Szín  

Teljesítmény 80 W 60 W 40 W 

Gyümölcslé gyűjtő edény 2 l - 0,7 l 

Anyag Rozsdamentes 
acél 

Rozsdamentes 
acél 

Műanyag 

Drip-Stop technológia igen - -

Automatikus ki és bekapcsolás igen igen igen 

CITRUSFACSARÓK
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