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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΞΕΡ
 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ
 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΞΕΡ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ
 ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 
 ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
 ΚΟΠΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
 ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΠΛΕΝΤΕΡ
 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 
 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ 
 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΓΙΑ SMOOTHIES 
 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ
ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ
 ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΑΡΓΗΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ
 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ
 ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
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SENCOR  
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Για τους περισσότερους από εμάς, η ώρα του φαγητού είναι η 
αγαπημένη μας ώρα της ημέρας. Στις μέρες μας, η μαγειρική 
αποτελεί το χόμπι και το πάθος πολλών και σήμερα έχουμε 
δυνατότητες που παλαιότερα ήταν αδιανόητες. Η SENCOR, 
ηγέτης στον τομέα των οικιακών συσκευών μαγειρικής, 
προσφέρει καινοτόμες τεχνολογίες, ενώ εστιάζεται παράλληλα 
στο σχεδιασμό και στην προσφορά εύκολων και οικονομικών 
λύσεων.

Για να απολαύσουμε τη μαγειρική και να βάλουμε 
όλη την τέχνη μας στην κουζίνα, η SENCOR 
προσφέρει εύχρηστες συσκευές που πληρούν τα 
πιο απαιτητικά κριτήρια της σύγχρονης κουζίνας. 
Τα ελκυστικά προϊόντα δεν μας προσφέρουν 
μόνον ευχαρίστηση στη μαγειρική, αλλά και 
ήπια επεξεργασία του φαγητού μας, έτσι ώστε 
να διατηρούνται τα καλύτερα και πιο υγιεινά 
συστατικά.

Ακόμη και η ίδια η προετοιμασία του φαγητού 
μπορεί να γίνει απόλαυση, χάρη στις κατάλληλα 
επιλεγμένες συσκευές που σας εξοικονομούν 
χρόνο και απλοποιούν τα πάντα. Η δουλειά 
στην κουζίνα θα γίνει διασκέδαση, καθώς τώρα 
πολλές δύσκολες δουλειές, όπως το ζύμωμα, το 
χτύπημα, το στύψιμο και η κοπή ή η σύνθλιψη, τα 
αναλαμβάνουν για λογαριασμό μας οι σύγχρονες 
συσκευές. Έτσι έχουμε τον χρόνο και την ενέργεια 
να γίνουμε σπουδαίοι σεφ στο σπίτι μας.
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ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ SENCOR ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
ΔΕΙΠΝΟ
Ψάχνετε το τέλειο πρωινό γεύμα;
Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα φρέσκο smoothie από τα εποχιακά 
λαχανικά και φρούτα της αρεσκείας σας, χρησιμοποιώντας ένα 
μπλέντερ, μια συσκευή για smoothies ή ένα επιτραπέζιο μίξερ της 
SENCOR. Εάν θέλετε κάτι διαφορετικό, δοκιμάστε να ετοιμάσετε 
βρόμη ή πόριτζ με ένα από τα σύγχρονα επιτραπέζια μίξερ SENCOR 
και θα έχετε το χρόνο να απολαύσετε το πρωινό σας ακόμη και τις πιο 
πολυάσχολες ημέρες. Για το δεκατιανό σας, που μπορεί να είναι ένα 
τοστ, χρησιμοποιήστε έναν κόπτη SENCOR , προσθέτοντας μέσα και 
λαχταριστά λαχανικά.

Εύκολο και γρήγορο καθημερινό γεύμα
Με τη SENCOR, μπορείτε να προετοιμάσετε όλα τα συστατικά του 
γεύματός σας απολαυστικά και απλά, εξοικονομώντας χρόνο 
και ενέργεια. Μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε φρέσκα υλικά 
στο μεσημεριανό γεύμα σας, δεν υπάρχει λόγος να αγοράσετε 

επεξεργασμένα τρόφιμα. Με τις μηχανές άλεσης κρέατος της 
SENCOR, μπορείτε να φτιάξετε ένα μπέργκερ στο λεπτό: θα έχετε 

όλα τα συστατικά σας στις ακριβείς τους αναλογίες χάρη στη 
προγραμματισμένη ζυγαριά SENCOR στο λεπτό και όλα όσα χρειάζεστε 

μπορείτε να τα ανακατέψετε στη στιγμή με το πολυλειτουργικό μίξερ της 
SENCOR. 

Δείπνο για έναν ή για πολλούς
Με λίγα λόγια, οι συσκευές SENCOR κάνουν τις βαρετές και κοπιαστικές 
δουλειές στην κουζίνα απόλαυση και διασκέδαση. Το δείπνο είναι η 
κατάλληλη περίσταση για να δοκιμάσετε πιο απαιτητικές συνταγές 
μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Και είναι η ιδανική στιγμή για τις 
κουζινομηχανές και τα ρομπότ της SENCOR. Ετοιμάστε φρέσκα 
ζυμαρικά, υπέροχη ζύμη για φρέσκο ψωμί, κόψτε τέλεια τις πατάτες 
και τα λαχανικά σε φέτες για τον μουσακά και χτυπήστε έξτρα αφράτο 
ασπράδι για το επιδόρπιο. Και όλα αυτά, γρήγορα και εύκολα.

Αυτά είναι λίγα μόνον 
παραδείγματα και ιδέες για τον 
τρόπο που οι συσκευές μαγειρικής 
SENCOR μπορούν να κάνουν τη 
ζωή σας πιο εύκολη, πιο νόστιμη 
και πιο διασκεδαστική. Ξεφυλλίστε 
τις επόμενες 96 σελίδες για να 
βρείτε πολλά εξαιρετικά προϊόντα, 
καθώς και μυστικά, συμβουλές και 
συνταγές από τη SENCOR.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
SENCOR  

Περίτεχνα κυριακάτικα 
και γιορτινά τραπέζια
Τα Σαββατοκύριακα και οι γιορτές 
είναι οι ιδανικές περιστάσεις για να 
δοκιμάσετε πιο απαιτητικές συνταγές 
μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. 
Είναι η κατάλληλη στιγμή για τα 
επιτραπέζια μίξερ SENCOR, που είναι 
σχεδιασμένα να μετατρέψουν την 
παρασκευή ζύμης ή κρέμας σε μία 
πραγματική διασκέδαση. Πολλά από 
αυτά είναι επιπλέον εξοπλισμένα με 
εξαρτήματα για να αλέσουν κρέας, 
να τρίψουν λαχανικά ή να ετοιμάσουν 
λουκάνικα και άλλα δύσκολα 
καθήκοντα. Ακόμα, μπορείτε να 
περάσετε απολαυστικές στιγμές με 
τις επαγωγικές εστίες ή τις ψησταριές 
γκριλ στον κήπο και την πίσω αυλή 
σας ή να τα πάρετε μαζί σας στο 
εξοχικό.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η SENCOR λατρεύει την καινοτομία! Τα νέα υλικά και η συνεχής 
βελτίωση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε βήμα στην 
παραγωγή και ανάπτυξη στην εταιρία μας. Οι ειδικοί μας σχεδιάζουν 
τα προϊόντα δίνοντας προσοχή σε κάθε κατασκευαστική λεπτομέρεια 
με σκοπό να πληρούν τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ως ηγέτης στην αγορά οικιακών συσκευών, η SENCOR ακολουθεί 
τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας. Η SENCOR εφαρμόζει τις 
πλέον σύγχρονες καινοτομίες, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα, 
χρησιμοποιεί μόνον ασφαλή υλικά και προσφέρει εμπνευσμένο 
σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές σε εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλο 
τον κόσμο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΑ
Οι συσκευές σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται με χρήση 
προηγμένης τεχνολογίας και 
ασφαλών, οικολογικών υλικών.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
Για την επεξεργασία φρέσκων 
τροφίμων, η SENCOR 
χρησιμοποιεί συχνά επίστρωση 
τιτανίου για τη διατήρηση 
των βιταμινών, των θρεπτικών 
ουσιών και των ενζύμων, το οποίο 
αποτρέπει παράλληλα την πιθανή 
οξείδωση και την ανάπτυξη 
μικροβίων. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
Για όλο και περισσότερους ανθρώπους η μαγειρική έχει γίνει χόμπι, διασκέδαση και μια 
ευκαιρία να περάσουν χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η SENCOR απολαμβάνει 
να συμμετέχει ενεργά σε αυτό το φαινόμενο, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη σειρά 
συσκευών. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Οι συσκευές της SENCOR πληρούν αυστηρά 
ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για την κατασκευή και 
την αντοχή τους και υποβάλλονται σε προσεκτικές 
δοκιμές. Για τον λόγο αυτό, η SENCOR προσφέρει 
μεγάλες περιόδους εγγύησης. 

TRITAN
Το Tritan, υλικό που αρχικά 
αναπτύχθηκε για χρήση σε 
πυραύλους, χρησιμοποιείται στις 
κανάτες, τις φιάλες και άλλα δοχεία, 
καθώς είναι ασφαλές και πολύ 
ανθεκτικό. 

ΧΩΡΙΣ BPA
Τα πλαστικά μέρη όλων των 
προϊόντων SENCOR είναι  
ασφαλή για την υγεία σας 
και  για το περιβάλλον και δεν 
περιέχουν BPA. 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
Χρησιμοποιούμε μόνον 
κορυφαίας ποιότητας 
ανοξείδωτο ατσάλι στις 
περισσότερες συσκευές μας. 
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΜΙΞΕΡ
Το πάθος σας είναι η ζαχαροπλαστική, οι τούρτες και τα 
γλυκά; Αναζητάτε έναν πολύ χρήσιμο σύντροφο για όλα 
τα σχέδια του Σαββατοκύριακου; Ή μήπως χρειάζεστε 
βοήθεια όταν πειραματίζεστε περιστασιακά στην 
κουζίνα; Η SENCOR έχει ακριβώς το τέλειο μίξερ για 
εσάς. 

Μεταμορφώστε τη χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία 
προετοιμασίας ζύμης, κρέμας και γλάσου σε μια 
ευχάριστη και διασκεδαστική απασχόληση. Μόνον 
εσείς και το μίξερ σας. Αυτές οι σύγχρονες συσκευές 
SENCOR, εφοδιασμένες  με ένα πλανητικό σύστημα 
ανάμειξης, προσφέρουν πλούσιους αφρούς και κρέμες, 
ενώ τα αποδοτικά μοτέρ που διαθέτουν μπορούν να 
χειριστούν όλα τα είδη ζύμης. Τα παρεχόμενα, καθώς 
και τα διαθέσιμα εξαρτήματα κάνουν πολύ εύκολη την 
παρασκευή σπιτικών ζυμαρικών, μπισκότων, σαλάτας ή 
και σπιτικών λουκάνικων. Ανακαλύψτε τη μεγάλη γκάμα 
των μίξερ και επιλέξτε ένα που όχι μόνον ταιριάζει με 
τις ανάγκες σας, αλλά και με το στυλ και τα χρώματα της 
κουζίνας σας. 
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΜΙΞΕΡ
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΞΕΡ 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΞΕΡ

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα ενός τυπικού ρομπότ κουζίνας, το 
πολυλειτουργικό μίξερ SENCOR ζυμώνει, χτυπάει και αναμειγνύει. Ωστόσο, 
μπορεί επιπλέον να αλέσει κρέας και να γεμίσει τα σπιτικά σας λουκάνικα 
και τις πουτίγκες. Παρασκευάζει επίσης κουλουράκια αρχικά ετοιμάζει τη 
ζύμη και μετά τη διαμορφώνει σε τέσσερις διαφορετικές, μοσχομυριστές 
λιχουδιές. Εκτός αυτού αλέθει βρεφικούς χυλούς και πουρέδες, μέχρι και 
θρεπτικά ροφήματα για όσους αθλούνται ή γρανίτες για όσους δεν μπορούν 
να αντισταθούν στα γλυκά.

Οι αναδευτήρες του είναι και αυτοί πολύ σημαντικοί. Για παράδειγμα,  
ο στρογγυλός αναδευτήρας μπορεί να χειριστεί έως και 12 ασπράδια αυγού 
ταυτόχρονα, μετατρέποντάς τα σε χιονάτη μαρέγκα. Ο γάντζος ζύμης 
μπορεί να επεξεργαστεί ακόμη και τις πιο βαριές ζύμες, είτε πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν για πίτσα είτε για ψωμί, και οι άλλοι δύο ειδικοί 
αναδευτήρες χειρίζονται τις ελαφριές ζύμες χωρίς να δυσκολεύονται 
καθόλου. Όμως παρά την υψηλή ποιότητά τους, οι αναδευτήρες δεν θα 
μπορούσαν να κάνουν τίποτα χωρίς την ενέργεια του ισχυρού μοτέρ και 
του σωστού ρυθμού και κατεύθυνσης που παρέχει η κεφαλή. Ποιο είναι 
όμως το σωστό σύστημα; Μα φυσικά, το πλανητικό! Οι αναδευτήρες ή οι 
γάντζοι περιστρέφονται ταυτόχρονα γύρω από τον άξονά τους και γύρω 
από το μπολ. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αναμείξετε τέλεια όλα τα 
συστατικά. 

Μόνο ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει το ρομπότ: να μιλήσει. Ποιος ξέρει 
όμως, ίσως μια μέρα... 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ   

ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ με  
6 χρόνια εγγύηση 

• Στιβαρό μεταλλικό σώμα 
• Φωτισμός LED στο μπολ ανάμειξης 
• Μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων για 

περισσότερες λειτουργίες (άλεση 
κρέατος, γέμισμα λουκάνικων, 
κουπάτ γλυκισμάτων) 

• Βελτιωμένη περιστροφή και 
οικονομική απόδοση

• Γάντζοι από ανοξείδωτο ατσάλι

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΙΞΕΡ 
SENCOR

Σας παρουσιάζουμε την κορυφαία ποιότητα της αγοράς. Ότι κι αν αγγίξουν, μετατρέπεται σε  αριστούργημα. 
Χάρη στους αναδευτήρες, η ζύμη είναι πάντα αφράτη, οι κρέμες πάντα απαλές και η μαρέγκες ελαφριές σαν 
πούπουλο. Η επεξεργασία όλων των υλικών είναι τέλεια και απολύτως αλάνθαστη. Αυτός είναι ο τρόπος που 
λειτουργούν τα επιτραπέζια μίξερ πολλαπλών λειτουργιών SENCOR.
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Αυτό το πολυλειτουργικό επιτραπέζιο μίξερ είναι απλά 
ιδανικό για την προετοιμασία όλων των πιάτων που 
απαιτούν ανάμειξη, χτύπημα, άλεση ή ζύμωμα. 

Έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει 3 υποδοχές αναδευτήρα, ισχυρό 
μοτέρ και έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας με ομαλή εκκίνηση  και  
8 επίπεδα ταχύτητας. Στο μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι των τριών 
λίτρων χωρούν μέχρι και 8 αυγά. Αναμφίβολα θα σας 
γλιτώσει πολύ χρόνο και κόπο. 

Η SENCOR, επιτρέπει την επεξεργασία του 100% του 
περιεχομένου του μπολ, εξασφαλίζοντας  τέλεια ανάμειξη 
των συστατικών. Διαθέτει επίσης διαφανές καπάκι για το 
μπολ με οπή τροφοδοσίας, για να μπορείτε να προσθέτετε 
εύκολα συστατικά όσο αναμειγνύετε. Έτσι, ο πάγκος της 
κουζίνας σας θα μείνει καθαρός και τακτοποιημένος. 

Επιπλέον, περιλαμβάνονται ένα πρακτικό, πλαστικό καπάκι 
αποθήκευσης για το μπολ, δοχείο από Tritan 1,5 λίτρου και 
μηχανή άλεσης κρέατος για χοντρή και λεπτή άλεση. 

Πλήρως Μεταλλικό Επιτραπέζιο Μίξερ 

STM 7877CH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1 000 W με εγγύηση 6 ετών
• Στιβαρό, πλήρως μεταλλικό σώμα και μεταλλικό 

σύστημα ταχυτήτων
• Μεταβλητός έλεγχος 8 επιπέδων ταχύτητας, ομαλή 

εκκίνηση, παλμική λειτουργία
• Λυχνία LED δοχείου ανάμειξης
• Μπολ 3 λίτρων από ανοξείδωτο ατσάλι που χωρά έως και 

8 χτυπημένα ασπράδια αυγού
• Ειδική λεπίδα ζύμης FLEXI για αφράτη ζύμη, αναδευτήρας 

σε σχήμα «Α», στρογγυλό σύρμα
• Μηχανή άλεσης κρέατος και κουπάτ μπισκότων
• Εξάρτημα για γέμισμα λουκάνικων σε 2 διαμέτρους
• Δοχείο από Tritan 1,5 λίτρου
• Όλα τα εξαρτήματα είναι αφαιρούμενα για εύκολο 

καθαρισμό

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ FLEXI 
ΓΙΑ ΖΥΜΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΙΑ ΑΦΡΑΤΗ ΖΥΜΗ

ΟΘΟΝΗ LED ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

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

Όνομα Κατηγορία  Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών 

Kitchen 
Master

Συμπαγές, στιβαρό, 
πολυλειτουργικό 

Όλα τα είδη ζύμης, κουλουράκια, άλεση 
κρέατος και παρασκευή λουκάνικων, 
ανάμειξη

Καθημερινό μαγείρεμα 
και ζαχαροπλαστική 
στο σπίτι 

Απαιτητικοί ερασιτέχνες 
μάγειρες που αναζητούν υψηλή 
λειτουργικότητα και τέλειο 
σχεδιασμό 
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΞΕΡ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1 000 W με εγγύηση 6 ετών
• Στιβαρό πλήρως μεταλλικό σώμα και σύστημα ταχυτήτων
• Μεταβλητός έλεγχος 8 διαφορετικών επιπέδων ταχύτητας,  

ομαλή εκκίνηση, παλμική λειτουργία
• Φωτεινή λυχνία LED που φωτίζει το μπολ
• Ολοκληρωμένο σύστημα ζύμωσης, χτυπήματος και άλεσης
• Μπολ 4,5 λίτρων από ανοξείδωτο ατσάλι που χωρά έως  

και 12 χτυπημένα ασπράδια αυγού
• Λεπίδα ζύμης, αναδευτήρας σε σχήμα «Α», στρογγυλό σύρμα
• Μηχανή άλεσης κρέατος, εξάρτημα για γέμισμα λουκάνικων  

και παρασκευαστής μπισκότων
• Μπλέντερ 1,5 λίτρου με γυάλινο δοχείο
• Όλα τα εξαρτήματα είναι αποσπώμενα για εύκολο καθαρισμό

Το Kitchen Champion της SENCOR θα σας προσφέρει όλα 
όσα χρειάζεστε για να καταπλήξετε ετοιμάζοντας τέλεια 
ακόμα και τα πιο απαιτητικά πιάτα, χάρη στην πλήρως 
μεταλλική κατασκευή του, το μεταλλικό σύστημα ταχυτήτων 
και το στιβαρό, ανθεκτικό μοτέρ 1 000 W που καλύπτεται 
από εγγύηση 6 ετών.

Όπως και τα άλλα επιτραπέζια μίξερ SENCOR, 
εξοπλισμένα με το ολοκληρωμένο σύστημα, το Kitchen 
Champion θα αλέσει, θα επεξεργαστεί και θα αναμείξει 
πλήρως όλα τα συστατικά μέσα στο βασικό μπολ των 4,5 
λίτρων από ανοξείδωτο ατσάλι, με τη μεγάλη, πρακτική 
λαβή.

Περιλαμβάνει ακόμη και μηχανή άλεσης κρέατος, εξάρτημα 
για γέμισμα λουκάνικων, κουπάτ μπισκότων και μπλέντερ 
με γυάλινο δοχείο 1,5 λίτρων. Υπάρχουν ακόμη και μερικά 
πρωτότυπα χαρακτηριστικά, όπως φωτεινές λυχνίες LED, που 
φωτίζουν το εσωτερικό του μπολ...

ΜΗΧΑΝΗ ΑΛΕΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ
ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,5 ΛΙΤΡΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Στιβαρό Μεταλλικό Επιτραπέζιο Μίξερ

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

Όνομα Κατηγορία  Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών 

Kitchen 
Champion

Συμπαγές, στιβαρό, 
πολυλειτουργικό

Όλα τα είδη ζύμης, μπισκότα, άλεση 
κρέατος και παρασκευή λουκάνικων, 
ανάμειξη

Καθημερινό μαγείρεμα 
και ζαχαροπλαστική 
στο σπίτι

Απαιτητικοί ερασιτέχνες 
μάγειρες που αναζητούν υψηλή 
λειτουργικότητα και τέλειο 
σχεδιασμό12



Πολυλειτουργικό Επιτραπέζιο Μίξερ

STM 4467CH KITCHEN DELUXE
Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα σούπερ υγιεινό smoothie με φρούτα, 
φτιάξτε το κοκτέιλ πρωτεϊνών σας στο μπλέντερ για να αναλάβετε 
πλήρως τις δυνάμεις σας μετά τη γυμναστική και ετοιμάστε εύκολα μια 
ελαφριά σαλάτα για το βραδινό σας γεύμα σας με όλη την οικογένεια.

Τα Σαββατοκύριακα, μπορείτε επίσης να ετοιμάσετε τέλειες ζύμες για 
κέικ ή σπιτικό ψωμί χωρίς γλουτένη. Αυτές είναι μερικές μόνον από τις 
δουλειές που μπορεί να αναλάβει το Kitchen DeLuxe της SENCOR, χάρη 
στο ισχυρό μοτέρ του και τους τέσσερις υποδοχείς αναδευτήρα που 
διαθέτει.

STM 4460GG STM 4467CH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχυρό μοτέρ 1 000 W με 4 υποδοχείς αναδευτήρα
• Ολοκληρωμένο σύστημα ζύμωσης, χτυπήματος και άλεσης
• Μπολ 4,5 λίτρων από ανοξείδωτο ατσάλι που χωρά έως και  

8 χτυπημένα ασπράδια
• Μπλέντερ και τρίφτης 1,25 λίτρου
• Λεπίδα ζύμης, αναδευτήρας σε σχήμα «Α», στρογγυλό σύρμα
• Μηχανή άλεσης κρέατος και εξάρτημα για γέμισμα λουκάνικων
• Μπλέντερ 1,25 λίτρου με λεπίδες με επίστρωση τιτανίου
• Δύο φιάλες άθλησης για smoothie από Tritan με ράβδους πάγου
• Μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας, παλμική 

λειτουργία και 8 επίπεδα ταχύτητας
• Όλα τα εξαρτήματα είναι αποσπώμενα για 

εύκολο καθαρισμό

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Όνομα Κατηγορία  Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών 

Kitchen 
DeLuxe

Ολοκληρωμένο 
σύστημα με 
μέγιστη ευελικία

Όλα τα είδη ζύμης, άλεση κρέατος και 
παρασκευή λουκάνικων και σαλάτας, 
μπλέντερ και παρασκευή smoothie

Καθημερινό μαγείρεμα 
και ζαχαροπλαστική 
στο σπίτι

Λάτρεις της μαγειρικής που 
αναζητούν αληθινή, ολοκληρωμένη 
ευελιξία
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΞΕΡ 

Επιτραπέζιο Μίξερ

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μοτέρ 1 000 W με ενσωματωμένο κιβώτιο ταχυτήτων για 

τέλεια ανάμειξη των συστατικών
• Σετ με 18 εξαρτήματα όπως μηχανή άλεσης κρέατος, 

τρίφτης, παρασκευαστής ζυμαρικών, εξάρτημα για 
γέμισμα λουκάνικων, μύλος μπαχαρικών και κανάτα 
μπλέντερ

• Ακριβής έλεγχος ταχύτητας με παλμική λειτουργία
• Λεπίδα ζύμης, αναδευτήρας σε σχήμα «Α» και στρογγυλό 

σύρμα
•  Όλα τα αξεσουάρ και το μπολ 5,5 λίτρων από ανοξείδωτο 

ατσάλι είναι αποσπώμενα για εύκολο καθαρισμό
• Τριπλή προστασία: κλείδωμα ασφαλείας στο επάνω μέρος, 

αντιολισθητικά πέλματα και θερμική ασφάλεια

Επιτραπέζιο Μίξερ

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

Φωτίστε την κουζίνα σας με ένα μίξερ που προσφέρει 
τόσο εύκολη ανάμειξη, ζύμωμα, κοπή και χτύπημα που 
θα θέλετε να το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Συνοδεύεται 
από κορυφαία εξαρτήματα NutriBlender και πρακτική 
φιάλη. Αυτό το μίξερ με την εξαιρετική ενεργειακή 
απόδοση ταιριάζει σε κάθε κουζίνα.

ΓΥΑΛΙΝΗ 
ΚΑΝΑΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ TRITAN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Στιβαρό και ισχυρό μοτέρ 1 000 W
• 2 προγράμματα NutriSmart
• Ειδικός αναδευτήρας FLEXI και σύρμα FLEXI
• Μοναδική φωτεινή λυχνία φως LED που φωτίζει το μπολ
• Στιβαρά, μεταλλικά εξαρτήματα χειρισμού
• Μπολ 4 λίτρων από ανοξείδωτο ατσάλι με κλίμακα μέτρησης
• 4 εξαρτήματα για ζύμωμα, χτύπημα και ελαφριά ζύμη
• Όλα τα εξαρτήματα είναι αποσπώμενα για εύκολο καθαρισμό

Όνομα Κατηγορία  Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών 

Επιτραπέζιο 
μίξερ

Απαραίτητο για 
ζαχαροπλαστική

Ελαφριές ζύμες - κέικ και sponge κέικ 
κ.λπ.

Περίπου μία φορά τον 
μήνα

Πελάτες που αναζητούν μια 
οικονομική λύση

Όνομα Κατηγορία  Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών 

Gourmet 
universal

Βασικό για 
περιστασιακό 
μαγείρεμα και 
ζαχαροπλαστική

Περιστασιακές δουλειές στην κουζίνα: 
ζύμες, ζυμαρικά, άλεση κρέατος και 
μπαχαρικών, τρίψιμο λαχανικών

Πολλές φορές τον μήνα Όσοι αναζητούν καλή σχέση τιμής 
προς απόδοση
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Επιτραπέζιο Μίξερ

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL

15
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΞΕΡ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΞΕΡ

Όλοι οι αναδευτήρες και τα υπόλοιπα εξαρτήματα θα ήταν άχρηστα εάν 
τα επιτραπέζια μίξερ SENCOR δεν ήταν εξοπλισμένα με μοτέρ με την 
κατάλληλη ισχύ και απόδοση, που διατηρούν τον επιλεγμένο ρυθμό, ακόμη 
και με μέγιστο φορτίο. Αυτό δεν είναι εύκολη δουλειά, αν αναλογιστείτε ότι 
η ζύμη του ψωμιού μπορεί να ζυγίζει περισσότερα από δύο κιλά. Επιπλέον, 
η SENCOR είναι τόσο σίγουρη για την ποιότητα του μοτέρ, που παρέχει 
στους πελάτες εγγύηση 6 ετών.

Στα ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα των επιτραπέζιων μίξερ SENCOR 
συμπεριλαμβάνονται επίσης το στιβαρό μεταλλικό σώμα, το ανθεκτικό 
μεταλλικό σύστημα ταχυτήτων και τα οχτώ επίπεδα ταχύτητας, που είναι 
ιδανικά για να ετοιμάσετε απαλή και αφράτη μους και να αναμείξετε 
βαριές ζύμες. Θέλετε την μέγιστη απόδοση στον ελάχιστο δυνατό χρόνο; 
Πατήστε απλώς το κουμπί της παλμικής λειτουργίας και το μίξερ θα 
αρχίσει να λειτουργεί στο λεπτό.

Φυσικά, παρέχεται επιπλέον και μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων.

Λοιπόν... Τι λέτε; Φτιάχνουμε ένα κέικ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΙΞΕΡ 
SENCOR

Δεν θα βρείτε καλύτερο βοηθό στην κουζίνα από ένα επιτραπέζιο μίξερ! Τα κορυφαία σύγχρονα 
μίξερ χτυπούν, ζυμώνουν και αναμειγνύουν σε πολλές ταχύτητες και διαφορετικές κατευθύνσεις, 
ενώ παράλληλα μπορούν να κόψουν, να πλάσουν, ακόμη και να φτιάξουν σπιτικά ζυμαρικά. 
Ένα επιτραπέζιο μίξερ SENCOR κάνει τη δουλειά δέκα διαφορετικών συσκευών. Μπορείτε να 
φανταστείτε το χώρο θα εξοικονομήσει στην κουζίνα σας;

• Ισχυρό μοτέρ με εγγύηση 6 ετών
• Στιβαρό, μεταλλικό σύστημα 

ταχυτήτων
• Πλήρως μεταλλικό σώμα
• Βελτιστοποιημένη περιστροφή και 

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

επιπλέον λειτουργίες

ΑΝΑΜΕΙΞΤΕ, 
ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΚΑΙ 

ΖΥΜΩΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ

16



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχυρό μοτέρ 600 W, 6 ταχύτητες + παλμική 

λειτουργία
• Ολοκληρωμένο σύστημα ζύμωσης, χτυπήματος 

και άλεσης
• Μπολ 4 λίτρων από ανοξείδωτο ατσάλι με 

κλίμακα μέτρησης
• Λεπίδα ζύμης, αναδευτήρας σε σχήμα «Α» και 

στρογγυλό σύρμα
• Μπορεί να επεξεργαστεί 1,6 kg μαλακής ζύμης
• Προστατευτικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από 

εισροές
• Όλα τα εξαρτήματα είναι αποσπώμενα για εύκολο 

καθαρισμό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχυρό μοτέρ 1 000 W, σύστημα Smart Power 

& Energy της SENCOR
• Ολοκληρωμένο σύστημα για ζύμωμα, 

χτύπημα και άλεση
• Μπολ 4 λίτρων από ανοξείδωτο ατσάλι με 

κλίμακα μέτρησης
• Μοναδική φωτεινή λυχνία LED που φωτίζει το 

μπολ
• Λεπίδα ζύμης, αναδευτήρας σε σχήμα «Α» και 

δύο εξαρτήματα FLEXI
• Αναδευτήρας ζύμης FLEXI για μαλακές ζύμες 

και σύρμα FLEXI
• Μπορεί να επεξεργαστεί 1,6 kg  μαλακής 

ζύμης
• 6 επίπεδα ταχύτητας
• Όλα τα εξαρτήματα είναι  αποσπώμενα για 

εύκολο καθαρισμό

Συμπαγές αλλά παρόλα αυτά ισχυρό, αυτό το μίξερ τροφίμων 
SENCOR έχει όλα όσα χρειάζεστε για να φτιάξετε τέλειο, σπιτικό 
ψωμί, τούρτες ή γλυκίσματα, ενώ παράλληλα χωρά ακόμη και στα 
μικρά ντουλάπια της κουζίνας.

Επιτραπέζιο Μίξερ

STM 3730SL

Επιτραπέζιο Μίξερ

STM 3620WH  
MASTER GOURMET

Όνομα Κατηγορία  Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών 

Επιτραπέζιο
μίξερ

Απαραίτητο για
περιστασιακές
συνταγές
ζαχαροπλαστικής

Ελαφριές ζύμες - κέικ και sponge κέικ
κ.λπ.

Πολλές φορές τον μήνα Πελάτες που αναζητούν μια
οικονομική λύση

Όνομα Κατηγορία  Ιδανικό για Συχνότητα χρήσης Ομάδα χρηστών 

Master 
Gourmet

Απαραίτητο για
περιστασιακές
συνταγές
ζαχαροπλαστικής

Ελαφριές ζύμες - κέικ και sponge κέικ
κ.λπ.

Πολλές φορές τον μήνα Πελάτες που αναζητούν μια
οικονομική λύση
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Ανεξάρτητα πόσο μεγάλη η δουλειά, η ολοκληρωμένη σειρά 
συσκευών μαγειρικής της SENCOR σας βοηθά να πετύχετε 
τέλεια αποτελέσματα. Από το πρώτο κόψιμο ή άλεση μέχρι 
την τελευταία ανάμειξη ή χτύπημα, μπορείτε να βασιστείτε 
στην υποστήριξη της SENCOR και να αντιμετωπίσετε με 
αυτοπεποίθηση κάθε σας φιλόδοξο γαστρονομικό σχέδιο.

Δημιουργούμε τα προϊόντα μας με στόχο να σας 
εξοικονομήσουμε χρόνο και κόπο, επιτρέποντάς σας 
παράλληλα να απολαύσετε τον χρόνο που περνάτε στην 
κουζίνα, κάνοντας όλες τις δουλειές πιο εύκολα, γρήγορα και 
διασκεδαστικά. Προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων 
που έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικά είδη κουζίνας, από 
μικρά κουζινάκια μέχρι πλήρους μεγέθους κουζίνες σε 
μεγάλα σπίτια, σε μοντέρνα σχέδια και χρώματα.

Ο υγιεινός τρόπος ζωής μας ενδιαφέρει πολύ και για αυτό 
χρησιμοποιούμε μόνον κορυφαίας ποιότητας υλικά που 
διατηρούν τις θρεπτικές ουσίες και τις βιταμίνες των 
συστατικών που επεξεργάζεστε με τα προϊόντα της SENCOR. 
Μεγάλη σημασία δίνουμε επίσης και στις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις, δεδομένου ότι μας επιτρέπουν να 
προσφέρουμε μεγαλύτερες περιόδους εγγύησης.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

Είναι δύσκολο να φανταστούμε να ετοιμάζουμε ένα γεύμα χωρίς 
τη βοήθεια των ραβδομπλέντερ. Είναι πρακτικά, γρήγορα και 
με μικρές διαστάσεις. Επιπλέον, τα καλύτερα ραβδομπλέντερ 
είναι αρκετά ευέλικτα και επαρκώς πολυλειτουργικά, ώστε να 
αναλάβουν να κάνουν τη δουλειά. 

Οι λεπίδες υψηλής ποιότητας των ραβδομπλέντερ SENCOR 
κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι και επίστρωση τιτανίου Καθώς 
είναι τόσο σκληρές, οι λεπίδες μπορούν να επεξεργαστούν όλα τα υλικά: 
όχι μόνο φρούτα ή κρέας, αλλά και παρμεζάνα, ακόμη και ξηρούς καρπούς. 
Χάρη στα διαφορετικά εξαρτήματα, μπορούν να κόψουν, να χτυπήσουν, να 
τεμαχίσουν και να αλέσουν. Το σύρμα διαθέτει εξάρτημα από ανοξείδωτο 
ατσάλι που μπορεί να χειριστεί εύκολα ακόμη και ζεστά φαγητά, όπως 
είναι οι σούπες.

Οι κάτοχοι των ραβδομπλέντερ SENCOR επωφελούνται από το δυνατό, 
αλλά και εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ τους που καλύπτεται από εγγύηση  
6 ετών. Άλλα ελκυστικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν συνεχή 
έλεγχο 20 ταχυτήτων και εργονομικό σχήμα λαβής, που ταιριάζει τέλεια 
στο χέρι σας.

Οι μεγάλες οικογένειες θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα τα μεγάλα δοχεία στα 
οποία μπορούν να επεξεργαστούν εύκολα τα πάντα.

ΑΝΑΜΕΙΞΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΠΑΝΤΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ 
SENCOR
• Δυνατό και αθόρυβο μοτέρ με 

εγγύηση 6 ετών
• Λεπίδες υψηλής ποιότητας από 

ανοξείδωτο ατσάλι και επίστρωση 
τιτανίου

• Εύκολη χρήση και έλεγχος 
ταχύτητας

• Μεγάλα δοχεία από υψηλής 
ποιότητας υλικά

• Εργονομική λαβή
• Κομψός σχεδιασμός
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Ραβδομπλέντερ 9 σε 1

SHB 5501CH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1 200 W με 

εγγύηση 6 ετών
• Τεχνολογία τετραπλής λεπίδας από 

τιτάνιο για βελουτέ σούπες, σάλτσες και 
κρέμες

• Συνεχής έλεγχος ταχύτητας  
(20 ταχύτητες) και διακόπτης με 
φωτισμό LED

Με ένα εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 1 200 W που καλύπτεται από εγγύηση  
6 ετών και συνεχή έλεγχο 20 ταχυτήτων, αυτό το κορυφαίο μπλέντερ χειρός 
της SENCOR έχει περίσσεια δύναμη και χάρη στις τέσσερις λεπίδες του 
με επίστρωση τιτανίου, μπορεί να ανταγωνιστεί ακόμη και τα επιτραπέζια 
μπλέντερ σε επίπεδο απόδοσης και απαλότητας της σούπας, της κρέμας ή της 
σάλτσας που φτιάχνει.

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο την διαθέσιμη επιπλέον ισχύ, περιλαμβάνει ένα 
μεγάλο δοχείο 800 ml με καπάκι, καθώς και δύο κόπτες (500 ml και 1 250 ml) που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και ως τρίφτες λαχανικών. Τέλος, το διπλό σύρμα από ανοξείδωτο 
ατσάλι είναι ιδανικό για να χτυπήσετε σαντιγί, ασπράδια αυγού ή πουρέ πατάτας. Τόσο το 
διπλό σύρμα, όσο και το κεντρικό εξάρτημα του μπλέντερ είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ζεστά φαγητά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΔΟΧΕΙΟ 800 L M ΜΕ 
ΚΑΠΑΚΙ

ΚΟΠΤΗΣ 500 ML 
ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ 
ΚΑΠΑΚΙ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΚΟΠΤΗΣ 500 ML

ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ  

ΑΤΣΑΛΙ

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

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εξαιρετικά ισχυρό και αθόρυβο μοτέρ συνεχούς ρεύματος  

1 200 W με εγγύηση 6 ετών
• Τεχνολογία τετραπλής λεπίδας από τιτάνιο για  

βελουτέ σούπες, σάλτσες και κρέμες
• Συνεχής έλεγχος ταχύτητας (20 ταχύτητες)
• Κουμπιά απελευθέρωσης εξαρτημάτων, θηλιά κρεμάσματος

Ραβδομπλέντερ 4 σε 1

SHB 5601GR

Με τη SENCOR, δεν υπάρχει ανάγκη για κανέναν 
συμβιβασμό. Μπορείτε να έχετε μέγιστη ισχύ, 
αντοχή και αθόρυβη λειτουργία παράλληλα, 
σε όποιο από τα εννέα υπέροχα χρώματα 
προτιμάτε.

Η τεχνολογία τετραπλής λεπίδας από τιτάνιο που 
τροφοδοτείται από ένα εξαιρετικά ήσυχο μοτέρ 
συνεχούς ρεύματος 1 200 W είναι ιδανική ακόμη και 
για τους πιο απαιτητικούς ερασιτέχνες μάγειρες. 
Παράλληλα, το εξάρτημα ανάμειξης από ανοξείδωτο 
ατσάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα και 
με ζεστά φαγητά.

Η εργονομική λαβή προσφέρει τέλειο, συνεχή έλεγχο 
της ταχύτητας (με 20 ταχύτητες), έτσι ώστε να μπορείτε 
να κάνετε τα smoothie, τις κρέμες, τις βρεφικές τροφές, 
τις σάλτσες ή το πέστο σας όσο απαλά θέλετε.

ΔΟΧΕΙΟ 800 ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
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Ραβδομπλέντερ

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

Επιλογή εννέα διαφορετικών ζωηρών χρωμάτων, στυλ και πρακτικότητας: αυτές είναι οι 
λέξεις που έρχονται  στο μυαλό σε σχέση με το δυνατό μπλέντερ χειρός. Το μοτέρ των  
1 000 W με εγγύηση 6 ετών και ο συνεχής έλεγχος ταχύτητας τροφοδοτούν το βασικό 
εξάρτημα από ανοξείδωτο ατσάλι, για εύκολη ανάμειξη ποικίλων φαγητών. 

Οι έξι λεπίδες με επίστρωση τιτανίου εγγυώνται τέλεια και υγιεινά αποτελέσματα και διατηρούν όλη 
τη θρεπτική αξία των συστατικών, ανεξάρτητα εάν αναμειγνύετε σούπες, κρέμες, βρεφικές τροφές ή 
smoothies. Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν δοχείο ανάμειξης με καπάκι, κόπτη, σύρμα και επιτοίχια βάση 
στήριξης για εύκολη αποθήκευση. Ιδανικό για όλα τα φαγητά όπως κρέμες, βρεφικές τροφές, γρήγορα 
smoothie ή πλούσιες σούπες και κουρκούτι. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εξαιρετικά ισχυρό και αθόρυβο μοτέρ συνεχούς  

ρεύματος 1 000 W με εγγύηση 6 ετών
• Εξάρτημα ανάμειξης από ανοξείδωτο ατσάλι  

με έξι λεπίδες με επίστρωση τιτανίου
• Συνεχής έλεγχος ταχύτητας με κουμπί τούρμπο
• 25 ταχύτητες

ΔΟΧΕΙΟ 700 ML ΜΕ 
ΚΑΠΑΚΙ

ΚΟΠΤΗΣ 500 ML

ΣΥΡΜΑ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΕΞΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Μοτέρ 600 W, 2 ταχύτητες (κανονική 

και τούρμπο)
• Διπλή λεπίδα από ανοξείδωτο  

ατσάλι

Ραβδομπλέντερ

SHB 4358WH 
SHB 4358WH SHB 4359BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Μοτέρ 800 W, 2 ταχύτητες (κανονική και 

τούρμπο)
• Σύστημα 4 λεπίδων με επίστρωση τιτανίου και 

λειτουργία θρυμματισμού πάγου

Με το δυνατό και αθόρυβο μοτέρ των 800 W, τις 
τέσσερις λεπίδες με επίστρωση τιτανίου και τη 
λειτουργία θρυμματισμού πάγου που διαθέτει, αυτό 
το μπλέντερ χειρός δεν θα ικανοποιήσει μόνο τους 
μάγειρες, αλλά και τους λάτρεις των δροσερών 
κοκτέιλ ή των κρύων ροφημάτων χωρίς αλκοόλ.

Επίσης, η επίστρωση τιτανίου βοηθά στη διατήρηση 
των πολύτιμων θρεπτικών ουσιών των φρούτων και των 
λαχανικών, καθώς αποτρέπει κάθε χημική αντίδραση στη 
διάρκεια της επεξεργασίας. Αυτό το μοντέλο είναι επίσης 
ιδανικό για την παρασκευή βρεφικών τροφών και πουρέ.

Ραβδομπλέντερ

SHB 4260WH 
Ένα απλό και συμπαγές μπλέντερ χειρός που 
είναι ιδανικό για προετοιμασία βρεφικής 
τροφής, παχύρρευστης σούπας, φρέσκων 
γαλακτοκομικών ή χούμους. 

Με ισχύ εισόδου 600 W, δύο ταχύτητες και εξαρτήματα 
όπως το δοχείο με καπάκι, τον κόπτη και το σύρμα, 
μπορείτε να ετοιμάσετε ακόμα και ένα γρήγορο 
κουρκούτι, σαντιγί ή ασπράδια αυγών.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

Τα μίξερ χειρός είναι ιδανικά για να ετοιμάσετε σαντιγί, να 
χτυπήσετε ασπράδια αυγών και να ετοιμάσετε αφράτες κρέμες 
ή βελούδινο πουρέ. Τα μίξερ χειρός SENCOR προσφέρονται 
με πολλούς διαφορετικούς αναδευτήρες που μπορούν να 
επεξεργαστούν ότι χρειάζεται κάθε συνταγή. Όταν ο αναδευτήρας 
αντικαθίσταται από γάντζο ζύμης, το μίξερ μπορεί ακόμη και να 
ζυμώσει.

Τα πέντε επίπεδα ταχύτητας είναι και αυτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα. 
Με αργή εκκίνηση και συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα, είναι βέβαιο ότι τα 
υλικά δεν θα χυθούν από το μπολ, ούτε και θα πήξουν υπέρμετρα. Εάν όμως 
θέλετε την μέγιστη απόδοση του μίξερ σας, απλώς πατήστε το κουμπί turbo 
pulse. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι θα υπερθερμανθεί, χάρη στη θερμική 
ασφάλεια που διαθέτει. Το καθάρισμα είναι και αυτό πανεύκολο: απλώς 
αφαιρέστε τους αναδευτήρες και βάλτε τους στο πλυντήριο πιάτων.

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΙΚΡΑ 

ΕΥΕΛΙΚΤΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚA 

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

τούρμπο
• Απλή και αθόρυβη λειτουργία
• Ασφαλές στο χρήση, με προστασία 

από υπερθέρμανση
• Σετ εξαρτημάτων
• Εργονομικός, μοντέρνος 

σχεδιασμός
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Μίξερ Χειρός με Περιστρεφόμενο Μπολ

SHM 6206SS
Δεν χρειάζεται πια να κουράζετε τα χέρια σας 
όταν πρέπει να αναμείξετε μεγάλες ποσότητες 
συστατικών! Το SHM 6206SS, ένα μίξερ χειρός 
με περιστρεφόμενο μπολ, έχει πέντε επίπεδα 
ταχύτητας που μπορούν να χειριστούν κάθε 
είδος συνταγής. 

Ποτέ δεν ήταν ευκολότερο να εντυπωσιάσετε την 
οικογένειά σας με ένα πεντανόστιμο κέικ! Όμως, αυτό 
το μίξερ μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα: με 
τα εξαρτήματά του από χρώμιο μπορείτε να φτιάξετε 
σαντιγί, κρέμες, πουρέ, αλοιφές και να χτυπήσετε 
ασπράδια και κρόκους αυγών. Απολαύστε τη 
ζαχαροπλαστική, τη μαγειρική και το δείπνο σας!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Πέντε ταχύτητες για κάθε είδος συνταγή
• Σετ με 2 τεμάχια γάντζων ζύμης με επίστρωση 

χρωμίου
• Κουμπί για άνετη απελευθέρωση και αφαίρεση των 

εξαρτημάτων
• Αθόρυβη λειτουργία και εργονομικός σχεδιασμός
• Θερμική ασφάλεια για προστασία από υπερθέρμανση
• Ισχύς εισόδου 500 W
• Περιστρεφόμενο μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι με 

χωρητικότητα 2,5 l

Μίξερ Χειρός

SHM 5330
Αυτό το κομψό και εργονομικό μίξερ χειρός με μεταλλικό φινίρισμα διαθέτει όλες τις 
βασικές λειτουργίες. Οι αναδευτήρες του είναι ιδανικοί για χτύπημα αυγών, κρέμας 
ή διάφορων αλοιφών, ενώ οι γάντζοι ζύμης μπορούν να ζυμώσουν τέλεια μικρές 
ποσότητες ζύμης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 500 W, 5 επίπεδα ταχύτητας + τούρμπο
• 2 είδη εξαρτημάτων: αναδευτήρες και γάντζοι ζύμης
• Εύκολος καθαρισμός εξαρτημάτων στο πλυντήριο πιάτων
• Αθόρυβη λειτουργία, κουμπί εύκολης απελευθέρωσης
• Περιστρεφόμενο μπολ, κινούμενος βραχίονας 

ΒΟΛΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΕΤ 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΩΝ 

ΖΥΜΗΣ
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου400 W
• 5 επίπεδα ταχύτητας + τούρμπο
• Εξάρτημα ραβδομπλέντερ για ανάμειξη
• Σετ αναδευτήρων και γάντζων ζύμης
• Αθόρυβη λειτουργία
• Κουμπί απελευθέρωσης εξαρτημάτων

Μίξερ Χειρός 

SHM 5270WH
Με αυτό το μίξερ χειρός, το χτύπημα των 
υλικών γίνεται διασκέδαση. Με 5 επίπεδα 
ταχύτητας και λειτουργία turbo pulse, θα 
βρίσκετε πάντα την τέλεια ταχύτητα για όλα 
τα είδη χτυπήματος και ανάμειξης. Επίσης, 
είναι ιδανικό για την παρασκευή ζύμης. Όλα 
αυτά, με εργονομικό και κομψό σχεδιασμό. 

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 
5 επίπεδα ταχύτητας 

για όλους τους τύπους 
συνταγών 

ΣΕΤ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΖΥΜΗΣ 
ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ ΖΥΜΩΜΑ 

6 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΥΜΠΙ ΤΟΥΡΜΠΟ 

Μίξερ Χειρός

SHM 5207SS
Γίνετε ο επαγγελματίας σεφ της κουζίνας σας! Με το SHM 5207SS στα 
χέρια σας, είναι θέμα δευτερολέπτων να ετοιμάσετε υπέροχες σαντιγί, 
απαλές κρέμες, πουρέ ή εξεζητημένες αλοιφές.

Οι δύο γάντζοι ζύμης κάνουν το ζύμωμα παιχνίδι και σας επιτρέπουν να εκπλήξετε 
τη οικογένειά σας με τα κέικ και τα γλυκίσματά σας. Υπάρχουν έξι διαφορετικά 
επίπεδα ταχύτητας, κατάλληλα για όλα τα είδη συνταγών. Ακόμα και όταν έχετε 
επιλέξει το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης, πιέζοντας το κουμπί τούρμπο, η 
λειτουργία είναι αθόρυβη, ενώ χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό, η χρήση του 
είναι πολύ εύκολη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 400 W
• 6 επίπεδα ταχύτητας για όλους τους τύπους συνταγών
• Κουμπί τούρμπο για μέγιστη ταχύτητα
• Κουμπί για την άνετη απελευθέρωση και αφαίρεση των εξαρτημάτων
• Αθόρυβη λειτουργία και εργονομικός σχεδιασμός
• Θερμική ασφάλεια έναντι της υπερθέρμανσης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
• Σετ με 2 αναδευτήρες από ανοξείδωτο ατσάλι για σαντιγί, 

κρέμες, πουρέ, αλοιφές, ασπράδια και κρόκους αυγών
• Σετ με 2 τεμάχια γάντζων ζύμης από ανοξείδωτο ατσάλι 

για ζύμη
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 500 W
• 5 επίπεδα ταχύτητας + τούρμπο
• Σετ αναδευτήρων καιγάντζων ζύμης
• Αθόρυβη λειτουργία
• Κουμπί απελευθέρωσης εξαρτημάτων
• Θερμική ασφάλεια που  

αποτρέπει την υπερθέρμανση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 400 W
• 5 επίπεδα ταχύτητας + τούρμπο
• Σετ αναδευτήρων και γάντζων ζύμης
• Αθόρυβη λειτουργία
• Κουμπί απελευθέρωσης εξαρτημάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 500 W 
• 5 επίπεδα ταχύτητας + τούρμπο
• Σετ αναδευτήρων, γάντζων ζύμης και στρογγυλών 

συρμάτων για χτύπημα
• Θερμική ασφάλεια που αποτρέπει την υπερθέρμανση
• Αθόρυβη λειτουργία
• Κουμπί απελευθέρωσης εξαρτημάτων

Μίξερ Χειρός 

SHM 5205

Μίξερ Χειρός 

SHM 5203

Μίξερ χειρός 

SHM 5206WH

Αυτό το ελαφρύ μίξερ χειρός 
λειτουργεί τέλεια, είναι εύκολο στη 
χρήση και στιλάτο. Έχει 5 επίπεδα 
ταχύτητας και κουμπί τούρμπο για 
μέγιστη ταχύτητα. Περιλαμβάνει 
σετ αναδευτήρων για ζύμωμα και 
παρασκευή τέλειου πουρέ και 
αλοιφών. 

Αυτό το μίξερ χειρός κάνει την ανάμειξη συστατικών 
διασκέδαση. Με 5 επίπεδα ταχύτητας και λειτουργία turbo 
pulse, θα βρίσκετε πάντα την τέλεια ταχύτητα για όλα τα 
είδη χτυπήματος ή ανάμειξης. Επίσης, είναι ιδανικό για 
την παρασκευή ζύμης. Όλα αυτά, με εργονομικό και κομψό 
σχεδιασμό. 

Αυτό το μίξερ χειρός είναι βολικό, άνετο στη χρήση 
και στιλάτο. Έχει 5 επίπεδα ταχύτητας και κουμπί 
τούρμπο για μέγιστη ταχύτητα και άριστη απόδοση. 
Περιλαμβάνει επίσης ένα σετ αναδευτήρων για 
σαντιγί, πουρέ, αλοιφές, ασπράδια και κρόκους 
αυγών. Επίσης, είναι ιδανικό για την παρασκευή 
ζύμης. Τα εξαρτήματα βρίσκονται μέσα σε ένα βολικό 
κουτί αποθήκευσης.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

Σας αρέσει το κρέας; Είστε λάτρεις των μπάρμπεκιου; Τότε 
από το σπίτι σας δεν πρέπει να λείπει μια δυνατή μηχανή 
άλεσης κρέατος SENCOR! Με την εύκολη και γρήγορη άλεση 
διάφορων ειδών κρέατος, όπως χοιρινό, μοσχάρι, κοτόπουλο, 
αρνί, πρόβειο ή ελάφι, θα αποκτήσουν άμεσα επίπεδο τα 
κεφτεδάκια, το ρολό κιμά, τα μπέργκερ ή το ραγού σας. Είναι 
ο μόνος τρόπος να είστε απόλυτα σίγουροι για την ποιότητα 
του κρέατος που χρησιμοποιείτε, κάτι που δεν μπορεί ποτέ να 
συμβεί με τον έτοιμο κιμά που αγοράζετε από το κατάστημα.

Η μηχανή άλεσης κρέατος SENCOR μπορεί να επεξεργαστεί έως και 
1,65 kg κρέας το λεπτό, χρησιμοποιώντας τρεις δίσκους άλεσης από 
ανθεκτικό ατσάλι για να σας προσφέρει αλεσμένο κρέας, ακριβώς όπως 
το θέλετε: με χοντρή, μεσαία ή λεπτή άλεση. Επιπλέον, χάρη στα ειδικά 
εξαρτήματα, μπορείτε να γεμίσετε τα σπιτικά σας τα λουκάνικα ή την 
πίτα, να τρίψετε ψωμί, ακόμη και να πάρετε το χυμό από μαλακά φρούτα 
και λαχανικά.

ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΑΛΕΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΑΘΕ ΚΡΕΑΣ, 
ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΣΤΟ 

ΛΕΠΤΟ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΜΗΧΑΝΗ ΑΛΕΣΗΣ 
ΚΡΕΑΤΟΣ SENCOR
• Ισχυρό μοτέρ με αντίστροφη 

λειτουργία
• Ανθεκτική λεπίδα άλεσης από 

ατσάλι και 3 διαφορετικοί δίσκοι
• Εξαρτήματα για επιπλέον 

λειτουργίες (χυμός φρούτων και 
λαχανικών, γέμισμα λουκάνικων)

• Μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• Εύκολη χρήση και διαχρονικός 

σχεδιασμός
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Μηχανή Άλεσης Κρέατος με εξαρτήματα

SMG 4382
Ο κιμάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους στην κουζίνα. Με αυτή την μηχανή άλεσης κρέατος, μπορείτε 
να αλέσετε όλα τα είδη κρέατος για να ετοιμάσετε εύκολα τέλεια 
μπιφτέκια, κεφτέδες ή ρολό κιμά στο λεπτό, χωρίς κόπο και χωρίς να 
κάνετε χάλια την κουζίνα σας.

Η SENCOR χρησιμοποιεί αποκλειστικά υλικά υψηλής ποιότητας και 
εξαρτήματα όπως λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, στερεό κράμα αλουμινίου 
και στιβαρό, δυνατό μοτέρ. Υπάρχουν επίσης επιπλέον λειτουργίες, χάρη στα 
εξαρτήματα για χυμό μαλακών φρούτων, όπως μούρα και εσπεριδοειδή, για 
παρασκευή καπνιστών τροφίμων όπως λουκάνικα και για τρίψιμο λαχανικών  
ή ψωμιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχυρό μοτέρ 1 500 W, ανθεκτικές λεπίδες άλεσης και 

δίσκοι από ατσάλι
• Δυνατότητα άλεσης κρέατος 1,65 kg/λεπτό, 

αντίστροφη λειτουργία για εύκολο καθαρισμό
• Εξαρτήματα για χυμό (μούρα, εσπεριδοειδή, μαλακά 

λαχανικά), γέμισμα λουκάνικων και τρίψιμο
• Τρεις δίσκοι άλεσης για χοντρή/οοβάλ και στρογγυλή 

άλεση 7,4 + 4,2 mm
• Αποθηκευτικός χώρος για τους δίσκους άλεσης και το 

καλώδιο ρεύματος

ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΑΛΕΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΕΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

Μηχανή Άλεσης Κρέατος

SMG 4381
Με αυτή την μηχανή άλεσης κρέατος, 
θα αλέσετε όλα τα είδη κρέατος για 
να ετοιμάσετε τέλεια μπιφτέκια, 
κεφτέδες ή ρολό κιμά εύκολα και στο 
λεπτό, χωρίς κόπο και χωρίς να κάνετε 
χάλια την κουζίνα σας.

Η SENCOR χρησιμοποιεί αποκλειστικά υλικά 
υψηλής ποιότητας και εξαρτήματα όπως 
λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι και στιβαρό, 
δυνατό μοτέρ. Υπάρχουν επίσης επιπλέον 
λειτουργίες, χάρη στα αξεσουάρ για παρασκευή 
υγιεινού, φρέσκου χυμού και λουκάνικων από 
ποικίλα είδη κρέατος και μπαχαρικών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχυρό μοτέρ 1 500 W, ανθεκτικές λεπίδες 

άλεσης και δίσκοι από ατσάλι
• Δυνατότητα άλεσης κρέατος 1,65 kg/

λεπτό, αντίστροφη λειτουργία για  
εύκολο καθαρισμό

• Εξαρτήματα για χυμό (μούρα, 
εσπεριδοειδή, μαλακά λαχανικά) και 
γέμισμα λουκάνικων

• Τρεις δίσκοι άλεσης για χοντρή/οβάλ και 
στρογγυλή άλεση 7,4 + 4,2 mm.

• Αποθηκευτικός χώρος για τους δίσκους 
άλεσης και το καλώδιο ρεύματος

Μηχανή Άλεσης Κρέατος

SMG 4200WH
Όταν θέλετε να αλέσετε ποικίλα είδη κρέατος 
εύκολα και γρήγορα, η SMG 4200WH θα σας λύσει 
τα χέρια. Η λεπίδα άλεσης και ο δίσκος με τα οβάλ 
ανοίγματα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
ατσάλι και μπορούν να επεξεργαστούν έως και  
30 κιλά κρέατος την ώρα. 

Με το σετ εξαρτημάτων που περιλαμβάνεται, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή άλεσης και για να 
τρίψετε λαχανικά, φρούτα ή ψωμί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εύκολη και γρήγορη άλεση όλων των ειδών κρέατος
• Λεπίδα άλεσης και δίσκος από ανθεκτικό ατσάλι
• Αντιολισθητικά πέλματα
• Δυνατότητα άλεσης 30 kg κρέατος την ώρα,  

με μοτέρ 500 W
• Αξεσουάρ για τρίψιμο λαχανικών, φρούτων και ψωμιού
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΚΟΠΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αυτοί που θα εκτιμήσουν τους κόπτες τροφίμων μας δεν θα 
είναι μόνον οι μεγάλες οικογένειες, αλλά και τα νοικοκυριά που 
ετοιμάζουν συχνά σνακ για πολλούς επισκέπτες, καθώς και οι 
μικρές επιχειρήσεις. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η γρήγορη 
προετοιμασία του   μαγειρέματος, μαζί με τις τέλεια κομμένες 
φέτες που προσφέρουν, που  μόνον ένας κόπτης μπορεί να 
πετύχει με τέτοια ομοιομορφία και το οποίο  είναι σχεδόν αδύνατο 
να καταφέρει ακόμη και το πιο κοφτερό μαχαίρι. Η συσκευή μπορεί 
να κόψει ψωμί, τυρί και αλλαντικά, εν ολίγοις οτιδήποτε θέλετε να 
κόψετε γρήγορα σε φέτες. 

Όπως θα περιμένατε, ο κόπτης SENCOR διαθέτει μεταλλικό σχεδιασμό 
υψηλής ποιότητας, με αφαιρούμενο δίσκο κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι και 
κύλινδρο φαγητών με στοπ και στις δύο κατευθύνσεις. Χάρη στον πρακτικό 
ρυθμιστή, το πλάτος κοπής μπορεί να οριστεί από 1 έως 15 mm.  
Ο προωθητής τροφίμων με τους πείρους συγκράτησης αποτρέπει τα 
τρόφιμα να γλιστρήσουν προς τα πίσω, μπορεί ωστόσο να αφαιρεθεί 
εύκολα όταν το θέλετε, για παράδειγμα, όταν κόβετε μια φρατζόλα ψωμί σε 
φέτες. Χάρη στα αφαιρούμενα μέρη, καθαρίζεται και πλένεται εύκολα. 

ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΦΕΤΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
SENCOR 
• Υλικά υψηλής ποιότητας από 

μέταλλο και ανοξείδωτο ατσάλι
• Εύχρηστοι και ασφαλείς
• Πρακτικός σχεδιασμός για εύκολο 

καθαρισμό 
• Απλή ρύθμιση της λειτουργίας για 

κοπή όλων των τροφίμων 
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Κόπτης Τροφίμων

SFS 4050SS

Κόπτης Τροφίμων

SFS 3050SL

Κόπτης Τροφίμων

SFS 1000WH
SFS 1000WH SFS 1001GR

Η κεκλιμένη επιφάνεια τοποθέτησης τροφίμων, που γλιστρά ομαλά 
πάνω στη μπάρα ολίσθησης, που τερματίζει και στις δύο πλευρές, 
είναι ένα από τα κορυφαία χαρακτηριστικά αυτού του κόπτη 
SENCOR, καθώς κάνει τη χρήση του πολύ πιο εύκολη και ασφαλή. 

Ο προωθητής τροφίμων μπορεί να αφαιρεθεί για κοπή μεγαλύτερων φαγητών 
και ο δίσκος κοπής αφαιρείται και αυτός εύκολα, για απλό καθάρισμα και 
πλύσιμο. Τέλος, ο μεγάλος δίσκος κοπής 190 mm επιτρέπει την κοπή μίας 
μεγάλης γκάμας τροφίμων. 

Κάντε τη ζωή σας στην κουζίνα πιο εύκολη με τον ηλεκτρικό 
κόπτη τροφίμων SFS 3050SL! Ο αφαιρούμενος δίσκος κοπής 
από ανοξείδωτο ατσάλι (διαμέτρου 170 mm) και ο ρυθμιστής 
μεταβλητού πλάτους κοπής (1-23 mm) θα αποτελέσουν έναν 
μεγάλο βοηθό σε ότι έχει να κάνει με κόψιμο.

Πρακτικός και συμπαγής για εύκολη 
αποθήκευση, με αναδιπλούμενη πλάκα βάσης, 
αλλά και  δυνατός, χάρη στον δίσκο κοπής από 
ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου 170 mm. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αφαιρούμενος δίσκος κοπής 190 mm, μοτέρ 150W
• Γρήγορη αποσυναρμολόγηση για εύκολο καθαρισμό και πλύσιμο
• Εύκολη κοπή με ρυθμιστή μεταβλητού πλάτους κοπής (1–15 mm)
• Ενσωματωμένη προστασία αντίχειρα, αντιολισθητικά πέλματα
• Επιφάνεια τοποθέτησης τροφίμων με μπάρα οδήγησης και τερματικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αφαιρούμενος δίσκος κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι (διαμέτρου 

170 mm) 
• Μεταβλητό πλάτος κοπής με ρυθμιστή (1-23 mm)
• Αφαιρούμενη επιφάνεια τοποθέτησης τροφίμων με τερματικά 

και στις δύο πλευρές
• Προωθητής τροφίμων με πείρους συγκράτησης για την αποφυγή του 

γλιστρήματος των τροφίμων κατά την κοπή
• Ονομαστική ισχύς εισόδου 100 W, 220-240 V

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αφαιρούμενος δίσκος κοπής 170 mm, μοτέρ 100 W
• Γρήγορη αποσυναρμολόγηση για εύκολο καθαρισμό και πλύσιμο
• Εύκολη κοπή με μεταβλητό πλάτος κοπής (1–15 mm)
• Ενσωματωμένη προστασία αντίχειρα και δακτύλων, αντιολισθητικά πέλματα
• Μηχανισμός προστασίας για παιδιά, που προστατεύει από ακούσια λειτουργία
• Επιφάνεια τοποθέτησης τροφίμων με τερματικά
• Συμπαγές μέγεθος (339 x 109 x 206 με αναδιπλούμενη πλάκα βάσης), 1,98 kg
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ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Θυμάστε πώς ήταν οι ζυγαριές κουζίνας που βλέπουμε στις παλιές ταινίες; Δύο χάλκινοι δίσκοι ο ένας δίπλα 
στον άλλον, ο ένας για το αντικείμενο που έπρεπε να ζυγιστεί και ο άλλος για τα μικρά βαρίδια που έκαναν 
την μέτρηση. Μόνον όταν οι βελόνες ευθυγραμμιζόταν στη μέση μπορούσε να μετρηθεί το βάρος. Ευτυχώς, 
αυτές οι μέρες έχουν περάσει. Οι σύγχρονες ζυγαριές κουζίνας SENCOR καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο, 
όσο ένα περιοδικό. Είναι εξαιρετικά λεπτές, με την λεπτότερη να έχει πάχος μόλις 14 mm.

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ  

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  
ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ

Με επιφάνεια από σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας τριών χιλιοστών, δεν 
είναι εύκολο να σπάσουν. Η εξαιρετικά μεγάλη οθόνη LCD εμφανίζει άμεσα 
πόσα γραμμάρια ή κιλά ζυγίζει το φορτίο. Εάν θέλετε να την τεστάρετε, 
χρησιμοποιήστε έναν κόκκο πιπεριού και η ζυγαριά δεν θα διστάσει στιγμή 
με το μέτρημα. Είναι τόσο ευαίσθητη που μπορεί να ζυγίσει ακόμη και ένα 
μόνο γραμμάριο. Από την άλλη, μπορεί να ζυγίσει ακόμη και

ένα πακέτο αλεύρι, καθώς η μέγιστη δυνατότητα ζύγισης ανέρχεται στα 10 
κιλά. Εάν τύχει να προσθέσετε μεγαλύτερο βάρος, η οθόνη αναβοσβήνει ως 
προειδοποίηση.

Φυσικά, οι ζυγαριές SENCOR έχουν λειτουργία απόβαρου, που μηδενίζει 
το βάρος του δοχείου. Μια ακόμη μοναδική δυνατότητα είναι η επιλογή 
μονάδας μέτρησης, έτσι, εάν η συνταγή σας είναι βρετανική, μπορείτε να 
ζυγίσετε σε λίβρες, αλλά η ζυγαριά μετρά επιπλέον τον όγκο νερού  
ή γάλακτος. Δεν είναι εντυπωσιακό;

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

• Υψηλής ποιότητας σκληρυμένο γυαλί 
ασφαλείας

• Εξαιρετικά μεγάλη οθόνη LCD
• Υψηλή ακρίβεια ζύγισης
• Επιλογής μονάδας μέτρησης
• Εύκολη στη χρήση
• Εξαιρετικά λεπτός, σύγχρονος 

σχεδιασμός

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
SENCOR
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ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ζυγαριά Κουζίνας

SKS 7001BK
SKS 7000WH SKS 7001BK

Παρότι είναι εξαιρετικά λεπτή, μπορεί να ζυγίσει μεγαλύτερα 
βάρη μέχρι 10 kg / 22 lb. Ακόμη καλύτερη είναι η μεγάλη οθόνη 
με τα δύο μεγάλα κουμπιά, που εμφανίζει το ακριβές βάρος με 
ακρίβεια γραμμαρίου, ακόμη και με βάρη άνω του 1 kg. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εύρος ζύγισης έως και 10 kg / 22 lbs, με ευαισθησία 1 g / 0,1 oz
• Λεπτός σχεδιασμός και γυάλινη επιφάνεια από 

σκληρυμένογυαλί ασφαλείας για εύκολο καθάρισμα
• Εξαιρετικά μεγάλη οθόνη LCD με 5 ψηφία και δύο μεγάλα 

κουμπιά
• Τέσσερις αισθητήρες για αυξημένη ευαισθησία, αυτόματη 

απενεργοποίηση στην αδράνεια
• Ένδειξη κενής μπαταρίας και υπέρβαρου, λειτουργία ρολογιού
• Μέτρηση όγκου για νερό και γάλα
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

Ζυγαριά Κουζίνας

SKS 6500BK
Απολαύσατε το μαγείρεμα, όπου και 
αν βρίσκεστε! Χάρη στο συνδυασμό 
της επιφάνειας κοπής από μπαμπού 
(18x16 cm) και της ζυγαριάς, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή 
τη ζυγαριά όταν κάνετε κάμπινγκ, 
για να ζυγίσετε τα συστατικά 
της αγαπημένης συνταγής 
σας. Προσοχή έχει δοθεί 
επίσης και στο σχεδιασμό, 
καθώς υπάρχει δυνατότητα 
επιλογής διαφόρων 
χρωματικών συνδυασμών!

Η ζυγαριά είναι εξοπλισμένη με τέσσερις 
ευαίσθητους αισθητήρες για ακριβή ζύγιση των 
συστατικών από 1 g έως 5 kg, και η οθόνη LCD 
με οπίσθιο φωτισμό αντίθεσης προσφέρει πολύ 
ευανάγνωστη μέτρηση. Μπορείτε να ορίσετε 
πολλές διαφορετικές μονάδες μέτρησης από 
τον πίνακα ελέγχου, όπως kg, ml, fl, oz και lb: oz, 
όπως επίσης και τρεις διαφορετικές λειτουργίες 
ζύγισης για στερεά συστατικά, νερό και γάλα. 
Εάν παραμείνει αδρανής για 2 λεπτά, η ζυγαριά 
απενεργοποιείται αυτόματα.

SKS 6500BK SKS 6501WH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Επιφάνεια κοπής από πραγματικό 

μπαμπού και αφαιρούμενος δίσκος 
από ανοξείδωτο ατσάλι

• Μέγεθος επιφάνειας κοπής: 18x16 cm
• 4 αισθητήρες για μεγαλύτερη 

ακρίβεια ζύγιση
• Λειτουργία ΑΠΟΒΑΡΟΥ
• Οπίσθιος φωτισμός αντίθεσης για 

μεγαλύτερη ευκρίνεια
• Εύρος ζύγισης έως και 5 kg / 11 lb (με 

ακρίβεια 1 g / 0,1 oz)
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Ζυγαριά Κουζίνας

SKS 6700BK
Η ζυγαριά SKS 6700BK συνδυάζει 
άψογα την κομψότητα με τη 
λειτουργικότητα. Η μεγάλη επιφάνεια 
κοπής από μπαμπού και ο αφαιρούμενος 
ανοξείδωτος δίσκος διαθέτουν άψογο σχεδιασμό 
και είναι επιπλέον πολύ πρακτικά, καθώς μπορούν να 
αφαιρεθούν εύκολα και να καθαριστούν. Χάρη στους 
τέσσερις ευαίσθητους αισθητήρες της, πρόκειται για 
μια ζυγαριά κουζίνας ακριβείας, στην οποία μπορείτε 
να βασιστείτε για να ζυγίσετε συστατικά από 1 g έως 
5 kg, με ακρίβεια 1 g.

Αυτή η ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας διαθέτει επιπλέον 
οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό αντίθεσης για να είναι η κάθε 
μέτρηση κάθε στιγμή απόλυτα ευανάγνωστη.Στην οθόνη LCD 
μπορείτε να ορίσετε διάφορες μονάδες μέτρησης: kg, ml, fl, 
oz και lb. Υπάρχουν τρεις λειτουργίες μέτρησης, για μέτρηση 
στερεών συστατικών, νερού και γάλακτος. Φυσικά, η ζυγαριά 
διαθέτει επίσης λειτουργία ΑΠΟΒΑΡΟΥ για να μπορείτε να 
ρυθμίσετε και πάλι το βάρος των δοχείων στις νέες ζυγίσεις 
σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Επιφάνεια κοπής από πραγματικό μπαμπού 

και αφαιρούμενος δίσκος από ανοξείδωτο 
ατσάλι

• Μέγεθος επιφάνειας κοπής 35x25 cm
• 4 αισθητήρες για μεγαλύτερη ακρίβεια 

ζύγισης
• Λειτουργία ΑΠΟΒΑΡΟΥ
• Οπίσθιος φωτισμός αντίθεσης για ευκρίνεια
• Εύρος ζύγισης έως και 5 kg / 11 lb (με ακρίβεια 

1 g / 0,1

Ζυγαριά Κουζίνας

SKS 5700
Αυτή η αναδιπλούμενη ζυγαριά 
κουζίνας με δυνατότητα επιτοίχιας 
στήριξης ταιριάζει τέλεια σε κάθε 
κουζίνα, καθώς το βάθος της 
αναδιπλωμένη είναι μόνον 7 cm.  
Η ζυγαριά αυτή προσφέρει επίσης 
διαδοχική λειτουργία ζύγισης και 
απενεργοποιείται αυτόματα στην 
αδράνεια. Οι επιπλέον λειτουργίες 
όπως το ρολόι ή το χρονόμετρο με 
ειδοποίηση είναι και αυτές πολύ 
χρήσιμες. Συνοδεύεται από δύο 
μπαταρίες AAA 1,5 V.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 4 αισθητήρες για μεγαλύτερη ακρίβεια ζύγισης
• Σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας (4 mm)
• Πολύ μεγάλη οθόνη LCD (72 x 35 mm)
• Μέγιστο φορτίο 3 kg
• Διαδοχική λειτουργία ζύγισης
• Ευαισθησία ζύγισης 1 g
• Δυνατότητα επιλογής μονάδας μέτρησης (g/lb oz)
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

Ζυγαριά Κουζίνας

SKS 4030BK/WH

Ζυγαριά Κουζίνας

SKS 5400
Αυτή η ελαφριά αλλά στιβαρή ζυγαριά κουζίνας 
από ανοξείδωτο ατσάλι έχει έναν πρακτικό, 
εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό και λειτουργία 
αυτόματης απενεργοποίησης σε κατάσταση 
αδράνειας. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, διαθέτει 
4 αισθητήρες και μία εύχρηστη δυνατότητα 
επιλογής μονάδας μέτρησης. Συνοδεύεται από δύο 
μπαταρίες λιθίου 3 V, για να ξεκινήσετε αμέσως να 
ζυγίζετε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Πρακτικός σχεδιασμός με αφαιρούμενο μπολ  

1 λίτρου από ανοξείδωτο ατσάλι
• Κεκλυμένη μεγάλη οθόνη LCD, με δύο μεγάλα 

κουμπιά
• Τέσσερις αισθητήρες για αυξημένη ευαισθησία, 

αυτόματη απενεργοποίηση στην αδράνεια
• Εύρος μέτρησης βάρους έως και 5 kg με  

ευαισθησία 1 g
• Δυνατότητα επιλογής μονάδας μέτρησης (g/lb:oz), 

μέτρηση όγκου (ml/fl:oz)
• Ένδειξη κενής μπαταρίας και υπερφόρτωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 4 αισθητήρες για μεγαλύτερη ακρίβεια ζύγισης
• Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός (πάχος μόλις 14 mm)
• Επίστρωση που αποτρέπει τις δαχτυλιές
• Μεγάλη οθόνη LCD (57 x 27 mm) με μπλε αρνητικό 

φωτισμό
• Μέγιστο φορτίο 5 kg
• Λειτουργία απόβαρου για ζύγιση των δοχείων
• Ευαισθησία ζύγισης 1 g

Με αυτή την πρακτική ζυγαριά κουζίνας με εύχρηστο 
αφαιρούμενο μπολ 1 λίτρου από ανοξείδωτο ατσάλι, 
δεν θα χρειαστεί να ψάχνετε πιάτα, κούπες ή μπολ για 
να τοποθετήσετε τα συστατικά που θέλετε να ζυγίσετε. 
Επιπλέον, προσφέρει υψηλό επίπεδο υγιεινής, καθώς 
το μπολ πολύ να πλυθεί εύκολα. Μπορείτε να αλλάξετε 
απρόσκοπτα τη λειτουργία για να μετρήσετε τον όγκο 
νερού ή γάλακτος ή τη μονάδα μέτρησης σε λίβρες και 
ουγγιές.
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ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η αποξήρανση είναι ένας ιδανικός τρόπος συντήρησης φρούτων, μανιταριών, βοτάνων και κρέατος. Είναι 
υγιεινή, ήπια και δεν χρησιμοποιεί χημικές ουσίες. Τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τα μέταλλα, αλλά 
και την υπέροχη γεύση τους. Πρέπει απλώς να επιλέξετε το συστατικό σας, να το κόψετε σε φέτες, να το 
τοποθετήσετε πάνω στη σχάρα, να ρυθμίσετε θερμοκρασία και χρόνο και να κλείσετε την πόρτα.  
Οι αποξηραντές τροφίμων SENCOR θα αναλάβουν τα υπόλοιπα.

Τι τους κάνει όμως τόσο υπέροχους; Χάρη στο μεγάλο εύρος θερμοκρασιών 
από 35 °C έως και 75 °C, σας επιτρέπουν να αποξηράνετε μία μεγάλη 
ποικιλία τροφίμων. Μπορούν να αποξηράνουν όχι μόνον όλα τα είδη 
φρούτων και λαχανικών, αλλά και μανιτάρια, βότανα για τσάι και μπαχαρικά, 
ακόμη και κρέας. Μπορείτε επίσης να τους χρησιμοποιήσετε για να 
ετοιμάσετε υγιεινά ΩΜΑ τρόφιμα, που είναι στη μόδα.

Οι αποξηραντές τροφίμων SENCOR έχουν πολλαπλούς δίσκους, με τα 
πλέον αποδοτικά μοντέλα να διαθέτουν δέκα σχάρες αποξήρανσης, που 
προσφέρουν τη δυνατότητα να αποξηράνουν τα πάντα με τη μία.  
Η τεχνολογία οριζόντιας ροής αέρα διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του 
σε όλο τον εσωτερικό χώρο, αποξηραίνοντας όλα τα τρόφιμα ομοιόμορφα 
και ταυτόχρονα, έτσι ώστε να μην απαιτείται περιστροφή των δίσκων. Όπως 
θα περιμένατε, οι αποξηραντές τροφίμων διαθέτουν εύκολα διαισθητικά 
χειριστήρια, με ρυθμιστή θερμοκρασίας και οθόνη LED για τη ρύθμιση 
του χρόνου. Εάν δεν είστε σίγουροι για τη θερμοκρασία αποξήρανσης που 
πρέπει να επιλέξετε, τα εικονίδια στον πίνακα ελέγχου θα σας βοηθήσουν. 
Μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση με τον ηλεκτρονικό 
χρονοδιακόπτη: όλα γίνονται γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να πατηθούν 
πολλά κουμπιά.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

• Μοναδικό πρόγραμμα ελέγχου 
χρόνου και θερμοκρασίας

• Καινοτόμα τεχνολογία οριζόντιας 
ροής αέρα

• Συσκευή πολλαπλών χρήσεων με 
μεγάλη χωρητικότητα

• Διαισθητικά χειριστήρια και 
ρυθμίσεις

• Χαρακτηριστικά ασφάλειας
• Υλικά υψηλής ποιότητας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ SENCOR

ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΟΛΟ

ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
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Αποξηραντής Τροφίμων

SFD 6600BK
Αυτός ο αποξηραντής τροφίμων μεγάλης 
χωρητικότητας διαθέτει 5 πολύ πρακτικά αυτόματα 
προγράμματα για καπνιστά τρόφιμα, μήλα, 
μανιτάρια, μυρωδικά, μπαχαρικά και ζυμαρικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 5 αυτόματα προγράμματα
• Τεχνολογία οριζόντιας ροής αέρα
• 12 ανθεκτικοί στη θερμότητα δίσκοι
• 1 δίσκος για ΩΜΑ τρόφιμα
• Ρύθμιση θερμοκρασίας 35-75 °C
• Ισχύς εισόδου 500 W
• Δίσκοι ξήρανσης που μπορούν να πλυθούν στο 

πλυντήριο πιάτων

Αποξηραντής Τροφίμων

SFD 7000BK
Αυτός ο αποξηραντής τροφίμων μεγάλης 
χωρητικότητας προσφέρει ρύθμιση 
ώρας με διαβάθμιση δέκα λεπτών και 
λειτουργία ταχείας ρύθμισης.

Ο σχεδιασμός των δίσκων ξήρανσης εμποδίζει 
τον σχηματισμό μούχλας και βελτιστοποιεί 
την κυκλοφορία του αέρα. Είναι κατάλληλος 
για όλα τα είδη λαχανικών, φρούτων, βοτάνων 
και σπόρων, μανιταριών, ενώ μπορεί ακόμη να 
αποξηράνει κρέας, ψάρι ή ζυμαρικά.

Μπορείτε να αποξηράνετε όχι μόνον τρόφιμα, 
αλλά και διακοσμητικά, ποτ πουρί και πέταλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Τεχνολογία οριζόντιας ροής αέρα
• 10 δίσκοι από ανοξείδωτο ατσάλι
• 1 δίσκος για ΩΜΑ τρόφιμα
• Ρύθμιση θερμοκρασίας 35-75 °C
• Ισχύς εισόδου 800 W
• Δίσκοι ξήρανσης που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο 

πιάτων
• Θερμική ασφάλεια που αποτρέπει την υπερθέρμανση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ 
ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

ΟΘΟΝΗ LED ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΟ 
ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ 5 ΑΥΤΟΜΑΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ
Για φρέσκους χυμούς με τέλεια ανάμειξη, νόστιμα smoothies 
ή βελουτέ σούπες, η SENCOR έχει αναπτύξει μπλέντερ που 
μπορούν να μετατρέψουν όλα τα φρούτα, τα λαχανικά, τους 
καρπούς αλλά ακόμη και κρέατα και σκληρούς καρπούς 
σε λαχταριστά πιάτα. Τα σύγχρονα νοικοκυριά απλά δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς μπλέντερ. Αναλογιστείτε 
μόνο πόσο χρόνο εξοικονομείτε με ένα μπλέντερ και πόσο 
δύσκολο είναι να κάνετε όλο τον τεμαχισμό, την κοπή, τη 
σύνθλιψη και το στύψιμο μόνοι σας...

Με τα διάφορα είδη μπλέντερ της SENCOR, όλα αυτά 
γίνονται τόσο απλά και εύκολα. Μπορείτε να ετοιμάσετε 
ένα εξαιρετικά υγιεινό πρωινό ή σνακ στο λεπτό. Ετοιμάστε 
κρεμώδεις σούπες που θα σας ζεστάνουν όταν γυρίσετε 
στο σπίτι από τη δουλειά σε λίγα μόνον λεπτά. Ακόμη και 
οι βρεφικές τροφές μπορούν να είναι έτοιμες αμέσως - και 
όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν θέλουν να περιμένουν για το 
φαγητό τους.

Τα μπλέντερ SENCOR κατασκευάζονται από κορυφαίας 
ποιότητας ασφαλή και στιβαρά υλικά. Βασική προτεραιότητα 
είναι η διατήρηση όλων των σημαντικών βιταμινών, 
θρεπτικών ουσιών και ενζύμων, έτσι ώστε να απολαμβάνετε 
τα φρεσκοαλεσμένα συστατικά σας και να είστε βέβαιοι ότι 
το φαγητό σας έχει ετοιμαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή 
προσοχή.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα μπλέντερ SENCOR κάθε 
μέρα. Υπάρχουν πολλά εξαρτήματα για διαφορετικές 
λειτουργίες και είναι εύκολο να χρησιμοποιήσετε 
και να συντηρήσετε τα μπλέντερ. Με τα 
μπλέντερ SENCOR είναι εύκολο και 
απολαυστικό να ακολουθήσετε έναν 
σύγχρονο, υγιεινό τρόπο ζωής και 
διατροφής.
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

Εάν έχετε ετοιμάσει ποτέ σας κοκτέιλ χρησιμοποιώντας 
συμβατικό μπλέντερ, γνωρίζετε ότι πρέπει να το πιείτε 
αμέσως. Μέσα σε λίγες ώρες, αποκτά διαφορετική γεύση 
και όψη. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αναλύσεις των ειδικών, 
οι περισσότερες βιταμίνες και τα ένζυμα έχουν εξαφανιστεί. 
Τι κρίμα! Όχι, μόνον για τον χρόνο που δαπανήσατε να το 
φτιάξετε, αλλά και για τα χρήματα για όλα τα συστατικά. 
Τα μπλέντερ κενού αέρος SENCOR δίνουν λύση σε αυτό το 
πρόβλημα, χρησιμοποιώντας απλώς κενό αέρος για την 
ανάμειξη. Η προετοιμασία ξεκινά με την αφαίρεση όλου του 

αέρα από το δοχείο και η ανάμειξη ξεκινά 
μόνον μετά την ολοκλήρωση αυτής της 
διαδικασίας.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ  
ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ  
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΙΔΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΚΕΝΟΥ 
ΑΕΡΟΣ SENCOR

Για φρέσκους χυμούς με τέλεια ανάμειξη, νόστιμα smoothies  
ή βελουτέ σούπες, η SENCOR έχει αναπτύξει μπλέντερ που μπορούν να 
μετατρέψουν όλα τα φρούτα, τα λαχανικά, τους καρπούς αλλά ακόμη 
και κρέατα και σκληρούς καρπούς σε λαχταριστά πιάτα. Τα σύγχρονα 
νοικοκυριά απλώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς μπλέντερ. 
Αναλογιστείτε μόνο πόσο χρόνο εξοικονομείτε με ένα μπλέντερ...

Με τα διαφορετικά είδη μπλέντερ SENCOR, μπορείτε να ετοιμάσετε 
ένα εξαιρετικά υγιεινό πρωινό ή σνακ στο λεπτό. Ετοιμάστε κρεμώδεις 
σούπες που θα σας ζεστάνουν όταν γυρίσετε στο σπίτι από τη δουλειά σε 
λίγα μόνον λεπτά. Ακόμη και οι βρεφικές τροφές μπορούν να είναι έτοιμες 
στη στιγμή.

Τα μπλέντερ SENCOR κατασκευάζονται από κορυφαίας ποιότητας 
ασφαλή και στιβαρά υλικά. Βασική προτεραιότητα είναι η διατήρηση 
όλων των σημαντικών βιταμινών, θρεπτικών ουσιών και ενζύμων, έτσι 
ώστε να απολαμβάνετε τα φρεσκοαλεσμένα συστατικά σας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΚΕΝΟΥ 
ΑΕΡΟΣ;
• Διατηρούνται 

περισσότερες βιταμίνες 
και θρεπτικές ουσίες

• Περισσότερος όγκος και 
λιγότερος αφρός

• Ομοιογενής ανάμειξη 
χυμού και ινών

• Πολύ μεγαλύτερος 
χρόνος αποθήκευσης 
(έως και 30 ημέρες)

• Τεχνολογία κενού αέρος που συντηρεί 
όλες τις υγιεινές βιταμίνες, τις θρεπτικές 
ουσίες και τα ένζυμα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και αποτρέπει την οξείδωση και 
την ανάπτυξη μικροοργανισμών

• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ
• Δοχεία από εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό 

Tritan
• Εύκολη επιλογή διάφορων προγραμμάτων 

και ταχυτήτων
• Εύκολα στη χρήση και γρήγορος 

καθαρισμός
• Χαρακτηριστικά ασφαλείας
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 1 500 W
• 7 προγράμματα (SMOOTHIE, NUTRI BLEND, 

SMOOTHIE EXTRA, SAUTE SOUP, ICE CRASH, 
FLOUR & NUT, PULSE/EXTRA)

• 28 000 ΣΑΛ για γρήγορη προετοιμασία γευμάτων 
και ροφημάτων

• Τεχνολογία ανάμειξης SENCOR® Nutri smart 
για τέλεια αποτελέσματα, με προεπιλεγμένα 
προγράμματα ανάμειξης

• Λειτουργία PULSE για στιγμιαία ανάμειξη και 
θρυμματισμό πάγου

• 8  λεπίδες υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο 
ατσάλι και επίστρωση τιτανίου

• Εξαρτήματα: δοχείο ανάμειξης TRITAN  
1,5 L + φιάλες αποθήκευσης 2 x 0,7 L

• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,1 m
• Μηχανισμός ασφαλείας που επιτρέπει την έναρξη 

μόνο στη σωστή θέση
• Αντιολισθητικά πέλματα για επιπλέον ασφάλεια

Μπλέντερ Κενού Αέρος

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

Ο συνδυασμός υλικών υψηλής ποιότητας και κορυφαίας τεχνολογίας 
προσφέρει άψογη ανάμειξη.Τα μπλέντερ κενού αέρος εμποδίζουν 
την οξείδωση των φρέσκων συστατικών και με αυτόν τον τρόπο, 
αποτρέπουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και την παραγωγή 
τοξινών.

Τα ροφήματα είναι λαχταριστά και διατηρούν όλες τις βιταμίνες, τα 
ένζυμα και τις θρεπτικές ουσίες τους, με φυσική γεύση και άρωμα. Είναι 
υγιεινά και ευεργετικά για το σώμα, την υγεία και τη συνολική σας φυσική 
κατάσταση. Οι εξαιρετικά ανθεκτικές λεπίδες από τιτάνιο υψηλής ποιότητας 
επεξεργάζονται εύκολα ολόκληρα φρούτα, σκληρούς ξηρούς καρπούς, 
λαχανικά, σπόρους και άλλες υπερτροφές.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 1,5 L ΑΠΟ TRITAN 
(PCTG), 2 X 0,7 L ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
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ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ TRITAN ΠΟΥ 
ΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ 

ΨΥΓΕΙΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

8 ΛΕΠΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
Ανθεκτικές Λεπίδες από  

Ανοξείδωτο Ατσάλι με Επίστρωση  
Τιτανίου

ΚΑΠΑΚΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
Χωρίς Διαρροή

Εύκολο Βίδωμα και Φαρδύ Στόμιο
Ειδική Κατασκευή για Εύκολη Χρήση

Οβάλ Λαβή Μεταφοράς

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
Ευέλικτος και Αφαιρούμενος Μηχανισμός 
Κενού Αέρος τόσο για το Μπλέντερ όσο και 
για τη Φιάλη «TO GO». Εύκολη Αποθήκευση 
στο Πίσω Μέρος του Μπλέντερ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ
Αναγνωρίζει Αυτόματα τα Τοποθετημένα Εξαρτήματα Έξυπνες 
Ρυθμίσεις με 6 Προγράμματα
Προσαρμόζει Αυτόματα το Πρόγραμμα στο Δοχείο ή τη Φιάλη

ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

ΦΙΑΛΗ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΑΠΟ TRITAN

Φιάλη 0,7l από Tritan 
χωρίς BPA

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ TRITAN
Εξαιρετικά Ανθεκτικό Δοχείο 1,5l 

από Tritan χωρίς BPA

ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Ειδική Κατασκευή της 
Τεχνολογίας των Λεπίδων, 
του Δοχείου και της Φιάλης 
Διασφαλίζει Βέλτιστη 
Ανάμειξη και Ομοιογενή 
Αποτελέσματα
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ΦΙΑΛΗ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΑΠΟ TRITAN

Φιάλη 0,7l από Tritan 
χωρίς BPA
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ 
συνεχούς ρεύματος χωρίς 
ψήκτρες με 10 χρόνια εγγύηση

• 10 ταχύτητες προς επιλογή
• Μηχανισμός ασφαλείας
• Προεπιλεγμένα προγράμματα
• Καινοτόμα υλικά υψηλής 

ποιότητας (δοχείο 2l από Tritan, 
χωρίς BPA)

• Διαχρονικός, πρακτικός 
σχεδιασμός

Στον πολυάσχολο σημερινό μας κόσμο, οι αθλητές, οι διευθυντές 
εταιρειών, οι μητέρες μικρών παιδιών και άτομα με άλλα 
επαγγέλματα και ενδιαφέροντα, πρέπει να λειτουργούν στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Ωστόσο, αυτό απαιτεί σωστή διατροφή, που δεν μπορούν να προσφέρουν 
τα ημι-μαγειρεμένα, κονσερβοποιημένα φαγητά και τα fast food. Επίσης, τα 
νήπια και τα μικρά παιδιά χρειάζονται και αυτά φαγητό υψηλής ποιότητας 
για να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες. Μην αφήνετε τίποτα 
στην τύχη και αφήστε τα πολυλειτουργικά μπλέντερ της SENCOR να 
μετατρέψουν φρούτα, λαχανικά, σπόρους, ξηρούς καρπούς και μυρωδικά 
σε υπέροχα κοκτέιλ, smoothie, σνακ, shake, σπιτικά παγωτά, πολτούς και 
σούπες που πληρούν τα πιο αυστηρά κριτήρια των ειδικών της διατροφής. 
Επιπλέον, η συσκευή φτιάχνει σπιτικό αλεύρι από σπόρους και ξηρούς 
καρπούς και είναι επομένως κατάλληλη για άτομα με αλλεργίες (γλουτένη 
κ.λπ.).

Ένα άλλο της πλεονέκτημα είναι η εγγύηση 10 ετών του μοτέρ, που θα 
σας καθησυχάσει ότι το πολυλειτουργικό μπλέντερ της SENCOR αντέχει 
στο πέρασμα του χρόνου. Θα πρέπει χωρίς αμφιβολία να είναι βαρέως 
τύπου για να παρέχει 30 000 ΣΑΛ που χρησιμοποιούν οι έξι λεπίδες 
υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου, που 
αναμειγνύουν τα συστατικά με ευκολία.

MULTIFUNCTIONAL 
BLENDERS

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ SENCOR

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΜΕΙΞΗ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 28 000 ΣΑΛ για γρήγορη προετοιμασία γευμάτων και ροφημάτων
• Ισχύς εισόδου 1 800 W με έξι προεπιλεγμένα προγράμματα
• Τεχνολογία ανάμειξης SENCOR® Nutri smart για τέλεια αποτελέσματα, 

με προεπιλεγμένα προγράμματα ανάμειξης
• Λειτουργία PULSE για για στιγμιαία ανάμειξη σε μέγιστη ταχύτητα
• Έξι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου
• Οχτώ ταχύτητες για τέλεια αποτελέσματα ανάμειξης
• Ανθεκτικό δοχείο 2 l από Tritan που μειώνει τις οσμές
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA

ΕΞΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ  

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Πολυλειτουργικό μπλέντερ

SBU 7730BK

WITH NOISE-REDUCTION LID
Ένας γρήγορος και δυνατός βοηθός στην 
κουζίνα με επτά προεπιλεγμένα προγράμματα 
και λειτουργία PULSE για στιγμιαία ανάμειξη σε 
μέγιστη ταχύτητα. Το ειδικό του καπάκι μειώνει 
το επίπεδο θορύβου κατά 20%, για να μπορείτε 
να αναμείξετε ακόμη και όταν κοιμούνται τα 
παιδιά.

Πολυλειτουργικό Μπλέντερ

SBU 8850NP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 33 000 ΣΑΛ για γρήγορη προετοιμασία γευμάτων 

και ροφημάτων
• Τεχνολογία ανάμειξης SENCOR® Nutri smart 

για τέλεια αποτελέσματα, με προεπιλεγμένα 
προγράμματα ανάμειξης

• Ισχύς εισόδου 2 000 W για τέλεια υφή υγρών
• Λειτουργία PULSE για παλμική ανάμειξη μέγιστης 

ταχύτητας
• Λειτουργία Ice Crush για θρυμματισμό πάγου
• 7 προεπιλεγμένα προγράμματα και τρεις ταχύτητες 

για εύγευστα, τονωτικά ροφήματα με φρούτα και 
λαχανικά

• Ανθεκτικό δοχείο από Tritan που μειώνει τις οσμές
• Έξι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση 

τιτανίου
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

ΧΑΡΙΣΤΕ ΣΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 

ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΟΣ
SMOOTHIE

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Για τις υπερτροφές πρέπει να χρησιμοποιήσετε και ένα υπερ-
μπλέντερ! Τα μπλέντερ διατροφής SENCOR μετατρέπουν όχι μόνον 
φρούτα και λαχανικά, αλλά επίσης και ξηρούς καρπούς και όλα τα 
είδη σπόρων σε μια τέλεια πηγή ενέργειας για το σώμα σας.  
Τα προεπιλεγμένα προγράμματα ανάμειξης ετοιμάζουν χτυπημένα 
smoothies ή υγιεινά ροφήματα που σας παρέχουν άμεσα ενέργεια, 
για παράδειγμα μετά την άθληση. Το ισχυρό μοτέρ με εγγύηση 
10 ετών και οι έξι αφαιρούμενες λεπίδες υψηλής ποιότητας από 
ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου που περιστρέφονται 
με 25 000 ΣΑΛ είναι τόσο δυνατά που μπορούν να θρυμματίσουν 
ακόμη και πάγο.

Έχετε την άνεση να αναμείξετε το ρόφημά σας στο δοχείο 1,3 λίτρου ή στη 
φορητή φιάλη, που είναι έτοιμη να της βάλετε καπάκι και να την πάρετε 
μαζί σας. Και τα δύο είναι κατασκευασμένα από συμπαγές υλικό Tritan, έτσι 
δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι θα τα σπάσετε. Επιπλέον, προσφέρονται 
επιπρόσθετα δοχεία με καπάκι για να μπορείτε να αποθηκεύετε τα κοκτέιλ 
υπερτροφών στο ψυγείο σας.

Δύο ακόμη εξαρτήματα (αποχυμωτής αργής σύνθλιψης και αποχυμωτής 
εσπεριδοειδών) σας βοηθούν να στύψετε φρέσκους χυμούς για την 
απαραίτητη δόση βιταμινών και ενζύμων που χρειάζεστε όταν αθλείστε.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ SENCOR
• Εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ με 10 

χρόνια εγγύηση
• Καινοτόμα τεχνολογία ανάμειξης 

SENCOR Nutri Smart
• Αφαιρούμενες λεπίδες υψηλής 

ποιότητας από ατσάλι
• Προεπιλεγμένα προγράμματα
• Μηχανισμός ασφαλείας
• Αξεσουάρ για ανάμειξη και 

μεταφορά
• Εύκολο στη χρήση και τον καθαρισμό
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, αυτό 
το μπλέντερ μετατρέπει όλα τα συστατικά 
σε λαχταριστά, δροσερά smoothies που 
προσφέρουν στο σώμα σας μια άμεση 
δόση ενέργειας, καθώς και τις απαραίτητες 
θρεπτικές ουσίες. Ο ιδανικός βοηθός 
για όλες τις ηλικίες. Απλή λειτουργία και 
φροντίδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αυξημένη ισχύς εισόδου 1 200 W με 22 000 ΣΑΛ
• Προεπιλεγμένα προγράμματα ανάμειξης + λειτουργία 

PULSE
• Διατηρεί όλες τις θρεπτικές ουσίες από σπόρους, 

δημητριακά και ξηρούς καρπούς
• Δοχεία από Tritan 2 x 0,8 l και 2 x 1 l
• Έξι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA

ΕΞΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ TRITAN

Nutri Blender

SNB 6601RD
SNB 6600BK SNB 6601RD
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

ΕΞΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, αυτό το μπλέντερ 
μετατρέπει όλα τα συστατικά σε λαχταριστά, 
δροσερά smoothies που προσφέρουν στο σώμα 
σας μια άμεση δόση ενέργειας, καθώς και με τις 
απαραίτητες θρεπτικές ουσίες.

Ο ιδανικός βοηθός για όλες τις ηλικίες. Απλή λειτουργία 
και φροντίδα.

Μπλέντερ Διατροφής

SNB 4300WH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αυξημένη ισχύς εισόδου 1 000 W με 20 000 ΣΑΛ
• Προεπιλεγμένα προγράμματα ανάμειξης  

+ λειτουργία PULSE
• Διατηρεί όλες τις θρεπτικές ουσίες από 

σπόρους, δημητριακά και ξηρούς καρπούς
• Δύο ανθεκτικά δοχεία από Tritan 0,8 l και 1,0 l
• Έξι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι με 

επίστρωση τιτανίου
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA

ΔΟΧΕΙΑ  
ΑΠΟ TRITAN

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

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



ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

ΝΟΣΤΙΜΑ, ΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ 
ΦΡΕΣΚΑ

 ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΓΙΑ  
SMOOTHIES
Εάν αναζητάτε έναν χρήσιμο βοηθό που θα μετατρέψει γρήγορα  
τα αγαπημένα σας συστατικά σε υγιεινά κοκτέιλ, δοκιμάστε 
το  αυτόματο μπλέντερ για smoothies της SENCOR. Είναι 
εξαιρετικά  πρακτικό και εύκολο στη χρήση, και σε αντίθεση με τα  
επιτραπέζια μίξερ, πραγματοποιεί την ανάμειξη απευθείας στη  
φιάλη που μπορείτε να πάρετε μαζί σας. 

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε το ασφαλές από διαρροές 
καπάκι και να πάρετε το φρέσκο ρόφημά σας στη δουλειά ή στο ταξίδι 
σας. Η φιάλη χωράει στο σακίδιο ή την τσάντα σας και χάρη στο σχήμα 
της, μπορεί να τοποθετηθεί και στη βάση ποτηριού του ποδηλάτου ή 
αυτοκινήτου σας. Η βολική λαβή διευκολύνει τη μεταφορά της, αλλά 
και ακόμη και εάν πέσει, δεν θα σπάσει, καθώς έχει φτιαχτεί από υλικό 
ανθεκτικό στα κτυπήματα. 

Μια πρακτική συσκευή παρασκευής smoothies SENCOR στο γραφείο 
σας, είναι ιδανική για να ετοιμάζετε υγιεινά σνακ ή μεσημεριανά γεύματα: 
απλώς προσθέστε φρούτα ή λαχανικά. Με τις δύο λειτουργίες μπορείτε να 
επεξεργαστείτε μαλακά φρούτα όπως βατόμουρα και φράουλες, αλλά και 
πιο σκληρά είδη φρούτων, όπως ανανά ή αχλάδια. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΓΙΑ 
SMOOTHIES  SENCOR
• Μοτέρ υψηλής ισχύος
• Υλικά υψηλής ποιότητας 

(επίστρωση τιτανίου, ανοξείδωτο 
ατσάλι κατά της οξείδωσης, Tritan 
χωρίς BPA που είναι εξαιρετικά 
στιβαρό και ασφαλές)

• Δύο προεπιλεγμένα προγράμματα 
• Πρακτικά εξαρτήματα
• Χαρακτηρστικά ασφαλείας
• Εύκολο στη χρήση και τον 

καθαρισμό
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΓΙΑ  
SMOOTHIES

Μπλέντερ για Smoothies

SBL 7172BL

Είτε σας αρέσουν οι φράουλες ή ο ανανάς, αυτή η βολική 
συσκευή θα ετοιμάζει πάντα τα smoothies ακριβώς όπως τα 
θέλετε.

Τόσο τα μαλακά, όσο και τα σκληρά φρούτα και λαχανικά μπορούν 
να μεταμορφωθούν σε ένα νόστιμο smoothie που μπορείτε 
αμέσως να το πάρετε μαζί σας όπου και αν πηγαίνετε!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 800 W
• Δύο προεπιλεγμένα προγράμματα 45/60 δευτερολέπτων για μαλακά και 

σκληρά φρούτα, με το πάτημα ενός μόνον κουμπιού
• 60% καλύτερη απόδοση ανάμειξης με πολυκυκλωνική λειτουργία χάρη 

στην καινοτόμα κατασκευή της φιάλης και των λεπίδων
• Δύο αποκλειστικές φιάλες 0,6 l από εξελιγμένο υλικό Tritan, με καπάκια 

ασφαλείας
• Έξι αφαιρούμενες λεπίδες υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο ατσάλι με 

επίστρωση τιτανίου
• Εντυπωσιακή σταθερότητα χάρη στις νέες βεντούζες στη βάση του
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA
• Παλμικός διακόπτης για αποτελεσματική ανάμειξη
• Αποτρέπει την απώλεια ενζύμων και βιταμινών
• Μειώνει την οξείδωση των θρεπτικών ουσιών  

των smoothies
• Ευανάγνωστη οθόνη LED

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

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΝΟΥ  
ΑΕΡΟΣ
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

Η ειδική έκδοση Solid σας επιτρέπει να επιλέξετε 
το χρώμα του μπλέντερ σας. Είναι ιδανικό για την 
παρασκευή ροφημάτων fitness και χυμών από φρέσκα 
φρούτα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Δύο αφαιρούμενα δοχεία 0,6 l και 0,3 l, κατάλληλα 

για Δύο αφαιρούμενα δοχεία 0,6 l και 0,3 l, 
κατάλληλα για ταξίδι

• Το δοχείο ανάμειξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
φιάλη μεταφοράς για το smoothie

• Ισχύς εισόδου 500 W
• Τέσσερις λεπίδες υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο 

ατσάλι με επίστρωση τιτανίου
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA
• Χωράει στη βάση ποτηριού του αυτοκινήτου σας

Μπλέντερ για Smoothies

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

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ
Η ανάμειξη δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη. Τα μπλέντερ της SENCOR 
αποτελούν πρακτικούς βοηθούς σε κάθε σπίτι. Είναι ιδανικά για 
την παρασκευή σούπας, βρεφικών τροφών, κοκτέιλ ή σαλτσών, εν 
ολίγοις κάθε φορά που χρειάζεται να αναμειχθούν μεταξύ τους 
συστατικά.

Οι έξι αφαιρούμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι αναμειγνύουν, 
συνθλίβουν και αλέθουν με ασυναγώνιστη δύναμη. Δεν μπορούν να τις 
σταματήσουν ούτε οι ξηροί καρποί, ούτε ο πάγος. Επιπλέον, οι λεπίδες 
έχουν επίστρωση τιτανίου, που αποτρέπει την απώλεια των πολύ 
σημαντικών βιταμινών και ενζύμων των φρούτων και λαχανικών.

Δείτε πόσα πολλά συστατικά μπορεί να αναμείξει το γυάλινο δοχείο του 
1,5 λίτρου! Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε εάν μπορείτε να αναμείξετε 
βάσεις για σάλτσα ή σούπες που είναι ακόμη ζεστές, καθώς το δοχείο είναι 
κατασκευασμένο από πρακτικό θερμικό γυαλί που είναι ανθεκτικό στη 
θερμότητα και σε θερμοκρασίες μέχρι 100° C. Η βολική οπή στο καπάκι, 
επιτρέπει την προσθήκη υγρών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Τι λέτε 
λοιπόν, φτιάχνουμε μια σούπα;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ SENCOR
• Μοτέρ υψηλής ισχύος
• Υλικά υψηλής ποιότητας (επίστρωση 

τιτανίου, ανοξείδωτο ατσάλι κατά 
της οξείδωσης, Tritan χωρίς BPA, 
εξαιρετικά στιβαρό και ασφαλές)

• Δοχείο υψηλής ποιότητας από γυαλί 
ανθεκτικό στη θερμότητα

• Επιπλέον λειτουργίες (Ice Crush και 
Nutri Smart Blending)

• Χαρακτηριστικά ασφαλείας
• Εύκολο στη χρήση και τον 

καθαρισμό
• Πολύ πρακτικός σχεδιασμός

ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΚΟΚΤΕΪΛ 

ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ 
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Επιτραπέζιο Μπλέντερ

SBL 4870WH
Το τέλειο εργαλείο για καθημερινή χρήση. Αυτό το 
ισχυρό επιτραπέζιο μπλέντερ με τον σύγχρονο 
σχεδιασμό παρασκευάζει κρεμώδεις σούπες, 
μίλκσεϊκ, βρεφικές τροφές , κάθε είδος σάλτσας και 
άλλα πιάτα, στη στιγμή.

Το υλικό του εμποδίζει την απώλεια βιταμινών και ενζύμων 
και μειώνει την οξείδωση. Εύκολο στη χρήση, τη φροντίδα 
και τον καθαρισμό, καθώς όλα τα αφαιρούμενα εξαρτήματά 
του πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αφαιρούμενες λεπίδες υψηλής 

ποιότητας από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ισχυρό μοτέρ 800 W
• Πολυλειτουργική οθόνη LCD
• 12 επίπεδα ταχύτητας
• Μηχανισμός ασφαλείας που 

επιτρέπει την έναρξη μόνο στη 
σωστή θέση

• Καπάκι από καουτσούκ για εύκολη 
αφαίρεση του δοχείου από τη βάση 
του μίξερ

• Μικρό, εσωτερικό, διαφανές καπάκι 
για προσθήκη συστατικών κατά την 
ανάμειξη

• Αντιολισθητικά πέλματα
• Γυάλινο δοχείο ανάμειξης με 

χωρητικότητα 1,5 λίτρου
• Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό

ΚΑΠΑΚΙ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ 
ΜΥΡΩΔΙΚΩΝ

ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 
ΧΩΡΙΣ BPA

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ
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Επιτραπέζιο Μπλέντερ

SBL 4371
Ένα ιδανικό μπλέντερ για την παρασκευή βελουτέ, 
κρεμώδους σούπας, φρέσκιας βρεφικής τροφής, σάλτσας 
λαχανικών, κοκτέιλ φρούτων με θρυμματισμένο πάγο και 
άλλων πιάτων.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

Επιτραπέζιο Μπλέντερ

SBL 3271SS
SBL 3271SS SBL 3272RD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αφαιρούμενες λεπίδες υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ισχύς εισόδου 600 W
• Λειτουργία «Pulse» για ταχεία ανάμειξη και θρυμματισμό πάγου
• 2 επίπεδα ταχύτητας
• Φωτισμός γύρω από τον περιστροφικό επιλογέα
• Βάση από ανοξείδωτο ατσάλι
• Καπάκι από καουτσούκ για εύκολη αφαίρεση του δοχείου από τη βάση 

του μίξερ
• Μικρό, εσωτερικό, διαφανές καπάκι για προσθήκη  

συστατικών κατά την ανάμειξη
• Όλα τα αφαιρούμενα μέρη πλένονται στο  

πλυντήριο πιάτων
• Αντιολισθητικά πέλματα
• Γυάλινο δοχείο ανάμειξης με  

χωρητικότητα 1,5 λίτρου
• Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αφαιρούμενες λεπίδες υψηλής ποιότητας από 

ανοξείδωτο ατσάλι
• Ισχύς εισόδου 600 W
• Λειτουργία «Pulse» για ταχεία ανάμειξη και 

θρυμματισμό πάγου
• 2 επίπεδα ταχύτητας
• Μήκος καλωδίου ρεύματος 90 cm
• Καπάκι με οπή και σωλήνες τροφοδοσίας και 

δοσολογίας
• Μικρό, εσωτερικό, διαφανές καπάκι για προσθήκη 

συστατικών κατά την ανάμειξη
• Όλα τα αφαιρούμενα μέρη πλένονται στο 

πλυντήριο πιάτων
• Γυάλινο δοχείο ανάμειξης με χωρητικότητα  

0,8 λίτρου
• Αντιολισθητικά πέλματα

Ένα ιδανικό μπλέντερ για την παρασκευή βελουτέ, 
κρεμώδους σούπας, φρέσκιας βρεφικής τροφής, 
σάλτσας λαχανικών, κοκτέιλ φρούτων και άλλων 
πιάτων.
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ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ
Οι χυμοί από φρέσκα φρούτα και λαχανικά θα πρέπει 
να αποτελούν μια υγιεινή απολαυστική συνήθεια για 
εσάς και την οικογένειά σας. Πρέπει να μπορείτε να 
τους φτιάχνετε στο λεπτό, χωρίς κόπο.

Είτε χρησιμοποιείτε κλασικό αποχυμωτή  
ή αποχυμωτή αργής σύνθλιψης, ένα δυνατό 
επιτραπέζιο μπλέντερ ή μπλέντερ για smoothies, 
πρέπει πάντοτε να καταναλώνετε τον χυμό όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα μετά την παρασκευή του, 
έτσι ώστε να μπορείτε εσείς και τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα να αφομοιώνετε όσο πιο πολλές πολύτιμες 
θρεπτικές ουσίες, βιταμίνες και ένζυμα γίνεται. 
Επίσης, ο καθαρισμός των εξαρτημάτων στη συνέχεια 
πρέπει να διαρκεί λίγα μόνον λεπτά και να είναι 
εύκολος και γρήγορος. Η SENCOR σας τα προσφέρει 
όλα αυτά, μαζί με ελκυστικό σχεδιασμό, στιλ και 
χρώματα που ταιριάζουν τέλεια με το σπίτι και την 
κουζίνα σας.
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ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ 

Εάν θέλετε να πίνετε πραγματικά θρεπτικούς, πιο παχύρρευστους 
χυμούς με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, οι 
αποχυμωτές SENCOR αποτελούν την κατάλληλη επιλογή. 
Οι αποχυμωτές τέτοιου τύπου πολτοποιούν τα συστατικά 
χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενους τροχούς και στη συνέχεια 
τα πιέζουν μέσα από ένα λεπτό σουρωτήρι. Σε σύγκριση με τους 
φυγοκεντρικούς αποχυμωτές, προσφέρουν υψηλότερη απόδοση, 
ενώ παράλληλα είναι πιο αθόρυβοι και οικονομικοί.

Οι αποχυμωτές αργής σύνθλιψης σας επιτρέπουν να φτιάχνετε χυμούς 
γεμάτους βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία ακόμη και από βότανα, 
περασμένα λαχανικά και σπόρους δημητριακών που έχουν βλαστήσει.
Από την άλλη πλευρά, είναι πιο αργοί και ορισμένοι έχουν μικρότερες οπές 
τροφοδοσίας, επειδή τα μοτέρ τους δεν είναι σχεδιασμένα για μεγάλα 
τεμάχια φρούτων ή λαχανικών, οπότε πρέπει να κόβονται σε μικρότερα 
κομμάτια. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι ότι η αργή 
επεξεργασία περιορίζει την ποσότητα οξυγόνου που εισέρχεται στον 
χυμό, έτσι λοιπόν ο χυμός σας είναι λιγότερο οξειδωμένος. Αυτό σημαίνει 
ότι μπορεί να αποθηκευτεί για έως και 24 ώρες και έτσι μπορείτε να 
απολαύσετε αργότερα τον νόστιμο και θρεπτικό φυσικό χυμό που φτιάξατε 
την προηγούμενη μέρα.

ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ
ΑΡΓΗΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΦΡΕΣΚΙΑ ΓΕΥΣΗ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΦΗΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ ΑΡΓΗΣ 
ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ SENCOR 
• Στιβαρό  και αθόρυβο μοτέρ 

συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες
• Επαρκής απόδοση για τέλεια 

ροφήματα
• Διατηρεί στο μέγιστο τις βιταμίνες 

και τις θρεπτικές ουσίες
• Αποτρέπει  τις χημικές αντιδράσεις
• Στιβαρό σουρωτήρι από τιτάνιο 
• Εύκολο στη χρήση και την φροντίδα
• Όλα τα εξαρτήματα δεν περιέχουν 

BPA
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Αποχυμωτής Αργής Σύνθλιψης

SSJ 4070SL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Μοτέρ 400 W για αποτελεσματική αποχύμωση
• Πολύ φαρδύ άνοιγμα τροφοδοσίας για εύκολη προσθήκη 

συστατικών
• Αποχύμωση υψηλής απόδοσης με αυτόματο διαχωρισμό πολτού/

χυμού
• Μικρο-σουρωτήρι από ανοξείδωτο ατσάλι
• Δοχείο αποχύμωσης από υλικό Tritan
• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό χωρίς BPA

Θέλετε χυμούς που διατηρούνται περισσότερο και γίνονται 
εύκολα και γρήγορα; Πολύ καλή επιλογή! Με αυτόν τον αποχυμωτή 
αργής σύνθλιψης, θα πάρετε το μέγιστο από τα αγαπημένα σας 
συστατικά , ενώ παράλληλα θα εξοικονομήσετε και χρόνο.

ΜΙΚΡΟ-ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΑΤΣΑΛΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΠΟΧΥΜΩΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΟΛΤΟΥ/
ΧΥΜΟΥ

EXTRA-WIDE  
FEED CHUTE

ΔΟΧΕΙΟ 
ΑΠΟ 

TRITAN

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΣΤΡΟΦΩΝ 60 ΣΑΛ ΓΙΑ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ
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ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ 

Αποχυμωτής χωρίς όμοιό του σε αυτή την κατηγορία. 
Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με φαγώσιμα δεν 
περιέχουν BPA.

Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

SSJ 4050NP

Αποχυμωτής Αργής Σύνθλιψης

SSJ 4042RD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Στιβαρό μοτέρ 400 W
• Χαμηλή ταχύτητα στροφών 60 ΣΑΛ 

για διατήρηση όλων των ενζύμων 
και βιταμινών

• Φιλτράρισμα με μικρο-σουρωτήρι 
από ανοξείδωτο ατσάλι με 
επίστρωση τιτανίου

• Αυτόματος διαχωρισμός πολτού/
χυμού

• Δοχείο πολτού με χωρητικότητα 0,8 l
• Δοχείο χυμού με χωρητικότητα 0,8 l
• Λειτουργία αυτόματης 

απενεργοποίησης όταν αφαιρεθεί το 
καπάκι ή σε υπερθέρμανση του μοτέρ

• Κατασκευασμένο από υγιεινό υλικό 
χωρίς BPA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Συμπιέζει τα φρούτα και τα λαχανικά αντί να τα αλέθει, έχοντας πολύ 

μεγαλύτερη απόδοση
• Περισσότερα αντιοξειδωτικά, καλύτερη γεύση και μεγαλύτερη φρεσκάδα
• Ο χυμός περιέχει ελάχιστο αφρό
• Στιβαρό μοτέρ 400 W για συνεχή αποχύμωση 15 λεπτών
• Χαμηλή ταχύτητα στροφών 60 ΣΑΛ για διατήρηση όλων των ενζύμων και 

βιταμινών
• Αυτόματος διαχωρισμός πολτού/χυμού
• Δοχείο πολτού με χωρητικότητα 0,8 l
• Δοχείο χυμού με χωρητικότητα 0,8 l
• Μικρο-σουρωτήρι φιλτραρίσματος από ανοξείδωτο ατσάλι

SSJ 4042RD SSJ 4042BK

ΜΙΚΡΟ-ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΔΟΧΕΙΟ 0,8 L

ΔΟΧΕΙΟ 0,8 L

ΜΙΚΡΟ-ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
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ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΑΡΓΗΣ 
ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ 



ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΙ 
ΝΟΣΤΙΜΟΣ ΧΥΜΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ 

Οι λάτρεις των χυμών με πολτό από φρούτα και λαχανικά 
ορκίζονται στους φυγοκεντρικούς αποχυμωτές της SENCOR.  
Πώς λειτουργούν; Ο περιστρεφόμενος δίσκος κόβει τα συστατικά 
και η φυγόκεντρος δύναμη τα περνά μέσα από το σουρωτήρι.  
Η διαδικασία αυτή παράγει έναν πλούσιο, παχύρευστο χυμό τόσο 
σε γεύση όσο και σε άρωμα.

Επιπλέον, ο φαρδύς σωλήνας τροφοδοσίας αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα, 
επιτρέποντας να περάσει ένα ολόκληρο μήλο, χωρίς την ανάγκη να κοπεί 
σε κομμάτια. Ο πολτός διαχωρίζεται αυτόματα. Επίσης, οι φυγοκεντρικοί 
αποχυμωτές SENCOR λειτουργούν πολύ γρήγορα, έτσι λοιπόν το σερβίρισμα 
του χυμού στους ανυπόμονους είναι ζήτημα λίγων μόνον δευτερολέπτων. 

Χάρη στην ψηφιακή της οθόνη LCD, ο χειρισμός της συσκευής γίνεται 
πολύ απλά και διαισθητικά, ενώ οι πέντε ταχύτητές της διασφαλίζουν 
βέλτιστη αποχύμωση. Το αποτελεσματικό μοτέρ με την εντυπωσιακή 
ισχύ 1200 W τίθεται σε λειτουργία μόνον εάν ο αποχυμωτής SENCOR έχει 
συναρμολογηθεί σωστά, έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι στην 
κουζίνα σας θα πετάνε κομμάτια μήλου. Ο αποχυμωτής απενεργοποιείται 
αυτόματα όταν αφαιρείται το καπάκι ή εάν υπερθερμανθεί το μοτέρ.  
Ο σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι απλοποιεί τη φροντίδα. Λοιπόν,  
τι προτιμάτε να πιείτε; Χυμό πορτοκάλι ή μήλο;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ  
SENCOR

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 
ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ

• Μοτέρ υψηλής ισχύος
• Υλικά υψηλής ποιότητας 

(ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς BPA)
• 5 ταχύτητες για βέλτιστη 

αποχύμωση
• Απλή ψηφιακή οθόνη LED
• Εύκολος και ασφαλής στη χρήση και 

γρήγορος καθαρισμός
• Διαχρονικός σχεδιασμός με πολύ 

φαρδύ σωλήνα τροφοδοσίας
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Ο πιο ισχυρός φυγοκεντρικός αποχυμωτής 
SENCOR της σειράς Nutriline.

Φυγοκεντρικός Αποχυμωτής

SJE 5050SS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Πολύ φαρδύς σωλήνας τροφοδοσίας 75 mm για εύκολο γέμισμα
• Το σύστημα Anti-Drip τίποτα σταξίματα του χυμού
• Διαφανές καπάκι που βοηθά στην παρακολούθηση της διαδικασίας
• Φιλτράρισμα με μικρο-σουρωτήριο από ανοξείδωτο ατσάλι με 

επίστρωση τιτανίου
• Δοχείο πολτού με χωρητικότητα 2 l
• Δοχείο χυμού με χωρητικότητα 1 l
• 5 ταχύτητες για μαλακά και σκληρά φρούτα/λαχανικά
• Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης όταν αφαιρεθεί το καπάκι  

ή υπερθερμανθεί το μοτέρ

ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI-DRIP ΜΙΚΡΟ-ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ 

ΤΙΤΑΝΙΟ
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Φυγοκεντρικός Αποχυμωτής

SJE 1055SS
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Μοτέρ υψηλής απόδοσης με ισχύ 

800 W
• Σχεδιασμός από ανοξείδωτο 

ατσάλι για εύκολη και ασφαλή 
φροντίδα

• Πολύ φαρδύς σωλήνας 
τροφοδοσίας 75 mm για εύκολο 
γέμισμα

• Μικρο-σουρωτήρι φιλτραρίσματος 
από ανοξείδωτο ατσάλι

• Λειτουργία αυτόματης 
απενεργοποίησης όταν αφαιρεθεί 
το καπάκι ή υπερθερμανθεί το μοτέρ

• Δύο ταχύτητες αποχύμωσης
• Δοχείο πολτού με χωρητικότητα 1,6 l
• Δοχείο χυμού με χωρητικότητα 0,75 l
• Αυτόματος διαχωρισμός πολτού/

χυμού

Φυγοκεντρικός Αποχυμωτής

SJE 741SS
Ένας πολύ εύχρηστος αποχυμωτής 
που προσφέρει τέλεια αποτελέσματα 
με σύγχρονο, συμπαγή σχεδιασμό για 
εξοικονόμηση χώρου. Γεμίζει εύκολα και 
ετοιμάζει τον φρέσκο χυμό σας στο λεπτό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Πολύ αποδοτικό μοτέρ με ισχύ 400 W
• Μικρο- σουρωτήρι φιλτραρίσματος από ανοξείδωτο 

ατσάλι
• Φαρδύς σωλήνας τροφοδοσίας 65 mm για εύκολο 

γέμισμα
• 2 ταχύτητες
• Αυτόματος διαχωρισμός πολτού/χυμού
• Κανάτα χυμού με διαχωρισμό αφρού
• Τριπλή προστασία, αυτόματη απενεργοποίηση όταν 

αφαιρεθεί το καπάκι ή υπερθερμανθεί το μοτέρ.

ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ 
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ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
A SENCOR  
CITRUS JUICER
• Στιβαρό, αξιόπιστο μοτέρ (ορισμένα 

με εγγύηση 10 ετών!)
• Αθόρυβη λειτουργία
• Υλικά υψηλής ποιότητας για 

κορυφαία αποτελέσματα
• Ευέλικτη χρήση
• Τεχνολογία που αποτρέπει τα 

σταξίματα
• Εύκολοι στη χρήση, στη φροντίδα 

και το καθάρισμα

ΟΙ ΠΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 
ΟΛΟΦΡΕΣΚΟΙ

Ο πιο αγαπημένος από όλους τους χυμούς φρέσκων 
φρούτων είναι αναμφίβολα ο σπιτικός χυμός πορτοκάλι! Είναι 
το ιδανικό αναψυκτικό για κάθε στιγμή της ημέρας και με 
τους αποχυμωτές εσπεριδοειδών της SENCOR, είναι εύκολο 
να τον φτιάξετε στο σπίτι σας. Εάν θέλετε κάτι διαφορετικό, 
μπορείτε να τον βελτιώσετε προσθέτοντας γκρέιπφρουτ ή 
άλλα εσπεριδοειδή.

Οι λάτρεις του τσαγιού θα εκτιμήσουν τον φρέσκο χυμό λεμονιού, ενώ 
η σπιτική λεμονάδα είναι το κλασικό ποτό για όλα τα πάρτι. Ο φρέσκος 
χυμός είναι ιδανικός για το πρωινό σας, καθώς η μεγάλη ποσότητα 
βιταμινών και ενζύμων θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε τη μέρα σας 
με περισσότερη ενέργεια. Είναι, επίσης, μία από τις πιο αγαπημένες 
φυσικές πηγές απαραίτητων ουσιών για τους πολυάσχολους και 
δραστήριους ανθρώπους. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες χρήσεις στην 
κουζίνα, αφού ο χυμός πορτοκαλιού ή λεμονιού αποτελεί συστατικό 
πολλών συνταγών για να επιτευχθεί η σωστή γεύση. Η SENCOR 
προσφέρει τέλειες λύσεις για μικρά και μεγάλα νοικοκυριά, ακόμη και 
για μικρά γραφεία. Οι αποχυμωτές εσπεριδοειδών είναι συμπαγείς 
και έξυπνα σχεδιασμένοι ώστε να σας προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή 
ποσότητα χυμού εσπεριδοειδών για τα υγιεινά ροφήματά σας, καθώς 
και εύκολοι στη φροντίδα και το καθάρισμα.

ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
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Αποχυμωτής Εσπεριδοειδών

SCJ 1051 GR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 40 W
• Κατάλληλος για όλα τα εσπεριδοειδή, δύο μεγέθη κώνων 

αποχύμωσης
• Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όταν πιέζετε τον 

κώνο
• Περιστρέφεται και προς τις δύο κατευθύνσεις για τη μέγιστη 

εξαγωγή χυμού
• Σουρωτήρι φιλτραρίσματος που συγκρατεί πολτό και κουκούτσια
• Εξαρτήματα: Προστατευτικό καπάκι για σκόνη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 60 W
• Κατάλληλος για όλα τα 

εσπεριδοειδή, δύο μεγέθη κώνων 
αποχύμωσης

• Εξωτερικό περίβλημα από 
ανοξείδωτο ατσάλι

• Αυτόματη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση όταν πιέζετε τον 
κώνο προς τα κάτω

• Περιστροφή και προς τις δύο 
κατευθύνσεις για τη μέγιστη 
εξαγωγή χυμού

• Σουρωτήρι φιλτραρίσματος για να 
κρατά πολτό και κουκούτσια

• Εξαρτήματα: Προστατευτικό καπάκι 
για τη σκόνη

Ο τέλειος αποχυμωτής εσπεριδοειδών για μικρές 
κουζίνες, διαθέσιμος με έναν νέο, μοντέρνο 
σχεδιασμό.

Είναι τόσο εύκολο να ετοιμάσετε τον φρέσκο χυμό σας, 
πιέζοντας κάτω τον κώνο, που παρέχεται σε δύο μεγέθη, για 
μέγιστη εξαγωγή χυμού από μικρά ή μεγαλύτερα φρούτα. 
Το σουρωτήρι φιλτραρίσματος αποτρέπει να διεισδύσουν 
πολτός και κουκούτσια στον φρέσκο, υγιεινό χυμό σας.

Αυτός ο κομψός αποχυμωτής έχει υπέροχο σχεδιασμό 
με εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Για μέγιστη αποχύμωση όλων των εσπεριδοειδών και 
ετοιμασία φρέσκων, υγιεινών ροφημάτων, περιστρέφεται 
και προς τις δύο κατευθύνσεις και μπορείτε να επιλέξετε 
από δύο μεγέθη κώνων, είτε για μικρά φρούτα όπως λάιμ και 
λεμόνια ή για μεγαλύτερα όπως τα πορτοκάλια. Διαθέτει 
επίσης και σουρωτήρι φιλτραρίσματος για τον πολτό και τα 
κουκούτσια.

Αποχυμωτής Εσπεριδοειδών

SCJ 6053RD 
SCJ 6050SS SCJ 6053RD

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

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W

Παλμική λειτουργία ναι ναι ναι ναι ναι

Προεπιλεγμένα προγράμματα - - - 2 -

Αριθμός ταχυτήτων 8 8 10 6 10

Αριθμός υποδοχών 3 3 4 3 3

Φως LED στο μπολ ανάμειξης ναι ναι - ναι -

Χωρητικότητα μπολ 4,5 l + 3 l 4,5 l 4,5 l 4 l 5,5 l

Αριθμός μπολ 2 1 1 1 1

ΜΟΝΤΕΛΟ STM 3730SL STM 3620WH

Χρώμα   

Ισχύς εισόδου 1 000 W 600 W

Παλμική λειτουργία ναι ναι

Προεπιλεγμένα προγράμματα 6 6

Αριθμός ταχυτήτων 2 2

Αριθμός υποδοχών ναι -

Φως LED στο μπολ ανάμειξης 4 l 4 l

Αριθμός μπολ 1 1

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΞΕΡ

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

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 1 200 W 1 200 W 1 000 W 800 W 600 W

Συνεχής έλεγχος 
μεταβλητής ταχύτητας ναι ναι ναι - -

Αριθμός ταχυτήτων 20 20 25 2 2

Κουμπί ενεργής ταχύτητας ναι ναι ναι ναι ναι

Κουμπί τούρμπο - - ναι ναι -

Μήκος καλωδίου ρεύματος 1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m

Λαβή με εργονομικό σχήμα ναι ναι ναι ναι ναι

Λεπίδες από ανοξείδωτο 
ατσάλι

Επίστρωση 
τιτανίου

Επίστρωση 
τιτανίου da Επίστρωση 

τιτανίου -

Χωρητικότητα δοχείου 800 ml 800 ml 800 ml 700 ml 700 ml

Χωρητικότητα κόπτη 500 ml 1200 ml 500 ml 500 ml - 500 ml

Σύρμα από ανοξείδωτο 
ατσάλι ναι ναι ναι - ναι

ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SHM 6206SS SHM 5330 SHM 5207SS

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 500 W 500 W 400 W

Αριθμός ταχυτήτων 5 5 6

Κουμπί τούρμπο ναι ναι ναι

Σύρματα ανάδευσης ναι ναι ναι

Σύρματα ζύμης ναι ναι ναι

Εξάρτημα ραβδομπλέντερ - - ναι

Δοχείο ανάμειξης ναι ναι -

Κουμπί απελευθέρωσης 
εξαρτημάτων ναι ναι ναι

Μήκος καλωδίου ρεύματος 1.2 m 1.2 m 1.2 m

ΜΟΝΤΕΛΟ SHM 5270WH SHM 5206WH SHM 5205 SHM 5203

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 400 W 500 W 500 W 400 W

Αριθμός ταχυτήτων 5 5 5 5

Κουμπί τούρμπο ναι ναι ναι ναι

Σύρματα ανάδευσης ναι ναι ναι ναι

Σύρματα ζύμης ναι ναι ναι ναι

Εξάρτημα ραβδομπλέντερ ναι - - -

Δοχείο ανάμειξης - - - -

Κουμπί απελευθέρωσης 
εξαρτημάτων ναι ναι ναι ναι

Μήκος καλωδίου ρεύματος 1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m

ΜΙΞΕΡ  
ΧΕΙΡΟΣ

ΜΙΞΕΡ  
ΧΕΙΡΟΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SMG 4382 SMG 4381 SMG 4200WH

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 1 500 W 1 500 W 500 W

Χωρητικότητα (kg κρέας/λεπτό) 1.65 kg 1.65 kg 0.5 kg

3 δίσκοι άλεσης ναι ναι -

Εξάρτημα για αποχύμωση ναι ναι ναι

Εξάρτημα για τρίψιμο λαχανικών ναι - ναι

Εξάρτημα για τρίψιμο ψωμιού ναι - ναι

Εξάρτημα για γέμισμα λουκάνικων ναι ναι -

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΑΛΕΣΗΣ 
ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΟΠΤΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ SFS 4050SS SFS 3050SL SFS 100x

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 150 W 100 W 100 W

Υλικό ανοξείδωτο ατσάλι πλαστικό πλαστικό

Αποθήκευση καλωδίου ναι ναι ναι

Προστασία δακτύλων ναι ναι ναι

Διακόπτης ασφαλείας ναι ναι ναι

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι ναι

Πλάτος κοπής 1-15 mm 0-23 mm 1.15 mm
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ΜΟΝΤΕΛΟ SKS 700x SKS 6700BK SKS 6500BK 
SKS6501WH

Χρώμα

Μέγιστο φορτίο 10 kg 5 kg 5 kg

Ευαισθησία 1 g 1 g 1 g

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

Πολύ λεπτός σχεδιασμός (ύψος) 17.5 mm - -

Επιφάνεια γυαλί μπαμπού μπαμπού

Οθόνη LCD 76.5 x 24.5 mm 66 x 27 mm 58 x 27 mm

Λειτουργία απόβαρου ναι ναι ναι

Ένδειξη υπερφόρτωσης ναι ναι ναι

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ναι ναι ναι

4 αισθητήρες για μεγαλύτερη ακρίβεια 
ζύγισης ναι ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση σε κατάσταση 
αδράνειας ναι ναι ναι

Επιλογή μέτρησης όγκου υγρών ναι ναι ναι

ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SKS 5700 SKS 5400 SKS 4030BK/WH

Χρώμα  

Μέγιστο φορτίο 3 kg 5 kg 5 kg

Ευαισθησία 1g 1 g 1 g

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

Πολύ λεπτός σχεδιασμός (ύψος) - 14 mm

Επιφάνεια γυαλί ανοξείδωτο ατσάλι ανοξείδωτο ατσάλι

Οθόνη LCD 72 x 35 mm 57 x 27 mm 40 x 18 mm

Εμφανίζει θερμίδες, νάτριο, πρωτεΐνη, λίπος, 
υδατάνθρακες - - -

Λειτουργία απόβαρου ναι ναι ναι

Ένδειξη υπερφόρτωσης ναι ναι ναι

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ναι ναι ναι

4 αισθητήρες για μεγαλύτερη ακρίβεια ζύγισης - ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση σε κατάσταση 
αδράνειας ναι ναι ναι

Επιλογή μέτρησης όγκου υγρών ναι ναι ναι

ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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ΜΠΛΕΝΤΕΡ  
ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ SBU 787x 

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 1 500 W

Αριθμός ταχυτήτων -

Προεπιλεγμένα 
προγράμματα 6

Είδος δοχείου Tritan

Υλικό λεπίδας Τιτάνιο

Χωρητικότητα δοχείου  2 l

Λειτουργία PULSE ναι

Οθόνη LED ναι

Εσωτερικό καπάκι για 
συστατικά ναι

Αντιολισθητικά πέλματα ναι

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  
ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΜΟΝΤΕΛΟ SBU 8850NP SBU7730BK

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 2 000 W 1 800 W

Αριθμός ταχυτήτων 3 8

Προεπιλεγμένα προγράμματα 7 6

Είδος δοχείου Tritan Tritan

Υλικό λεπίδας Τιτάνιο Τιτάνιο

Όγκος δοχείου 2 l 2 l

Λειτουργία PULSE ναι ναι

Οθόνη LED ναι no

Εσωτερικό καπάκι για συστατικά ναι ναι

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι

ΜΟΝΤΕΛΟ SFD 7000BK SFD 6600BK

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 800 W 500 W

Αριθμός σχαρών 10 12

Αυτόματη απενεργοποίηση - ναι

Θερμική ασφάλεια ναι ναι

Έλεγχος θερμοκρασίας ναι ναι

Οθόνη LED ναι ναι

Τεχνολογία οριζόντιας 
παροχής αέρα ναι ναι

ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SNB  660x SNB 430x

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 1 200 W  1 000 W

Προεπιλεγμένα προγράμματα ναι -

Αριθμός δοχείων 2 2

Είδος δοχείων Tritan Tritan

Χωρητικότητα δοχείων 1 l + 0,8 l 1 l + 0,8 l

Υλικό λεπίδας Τιτάνιο Τιτάνιο

Αριθμός λεπίδων ανάμειξης 6 6

Καπάκι ταξιδιού ναι ναι

Καπάκι αποθήκευσης ναι ναι

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι

ΜΠΛΕΝΤΕΡ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SBL 717x SBL 221x 

Χρώμα     
    

Ισχύς εισόδου 800 W 500 W

Διακόπτης παλμικής 
λειτουργίας ναι -

Αριθμός δοχείων 2 2

Είδος δοχείων Tritan Tritan

Χωρητικότητα δοχείων 0,6 l + 0,6 l 0,6 l + 0,3 l 

Υλικό λεπίδων Τιτάνιο Τιτάνιο

Αριθμός λεπίδων ανάμειξης 6 4

Καπάκι ταξιδιού ναι ναι

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι

Μύλος καφέ, μυρωδικών, 
μπαχαρικών ναι όχι

Ανάμειξη σε κενό αέρος ναι (Χειροκίνητη) όχι

Οθόνη ναι όχι

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΓΙΑ 
SMOOTHIES
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ΜΟΝΤΕΛΟ SBL 4870WH SBL 4371 SBL 3271SS 
SBL 3272RD

Χρώμα   

Ισχύς εισόδου 800 W 600 W 600 W

Μοναδικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες

Αριθμός ταχυτήτων 6 2 2

Προεπιλεγμένα προγράμματα ναι ναι ναι

Είδος δοχείου Θερμικό γυαλί Θερμικό γυαλί Θερμικό γυαλί

Υλικό λεπίδων Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι

Όγκος δοχείου 1,5 l 1,5 l 1,5 l

Λειτουργία PULSE ναι ναι ναι

Οθόνη LED ναι όχι όχι

Εσωτερικό καπάκι για συστατικά ναι ναι ναι

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι ναι

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

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 400 W 400 W 400 W

ΣΑΛ 60 60 60

Ανοξείδωτο ατσάλι ναι ναι ναι

Πολύ φαρδύς σωλήνας τροφοδοσίας ναι - -

Δοχείο από Tritan χωρίς BPA ναι - -

Αριθμός μικρο-σουρωτηριών φιλτραρίσματος 1 1 1

Δοχείο συλλογής πολτού 0,8 l 0,8 l 0,8 l

Δοχείο συλλογής χυμού 0,8 l 0,8 l 0,8 l

Αυτόματος διαχωρισμός πολτού/χυμού ναι ναι ναι

Μικρο-σουρωτήρι από τιτάνιο - ναι -

ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΑΡΓΗΣ 
ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ

86



ΜΟΝΤΕΛΟ SJE 5050SS SJE 1055SS SJE 741SS

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 1 200 W 800 W 400 W

Αριθμός ταχυτήτων 5 2 2

Πολύ φαρδύς σωλήνας 
τροφοδοσίας 75 mm 75 mm 75 mm

Οθόνη LCD ναι - -

Δοχείο συλλογής πολτού 2 l 1,6 l 1,2 l

Δοχείο συλλογής χυμού 1 l 0,75 l -

Αυτόματος διαχωρισμός 
πολτού/χυμού ναι ναι ναι

Μικρο-σουρωτήρι 
φιλτραρίσματος από 
ανοξείδωτο ατσάλι

ναι ναι ναι

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  
ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ SCJ 6050SS 
SCJ 6053RD SJC 1051

Χρώμα  

Ισχύς εισόδου 60 W 40 W

Δοχείο συλλογής χυμού - 0,7 l

Υλικό Ανοξείδωτο 
ατσάλι Πλαστικό

Τεχνολογία DripStop - -
Αυτόματη ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση ναι ναι

ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
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