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SENCOR  
PRO KAŽDÝ DEN I PŘÍLEŽITOST
PŘÍPRAVA JÍDLA
Pro většinu z nás je jídlo nejoblíbenější částí dne. 
Vaření pak koníčkem a vášní. Pokrok navíc přináší 
možnosti, o kterých se nám dřív ani nesnilo. SENCOR 
je lídrem na trhu kuchyňských spotřebičů. Nepřekvapí 
proto, že ve svých přístrojích používá nejmodernější 
technologie, věnuje velkou péči designu a hledá 
snadná a úsporná řešení.

Aby bylo vaření zábavou a vy jste mohli dokonale 
využít své kuchařské dovednosti, vyrábí SENCOR 
spotřebiče, které obstojí i v těch nejmodernějších 
kuchyních. Navrhuje stylové přístroje, s nimiž je 
příprava jídla nejen čistá radost, ale které také 
šetrně zacházejí se surovinami a uchovávají 
v nich to nejlepší a nejzdravější. 

I samotná příprava jídla vás může bavit, když 
správně zvolíte kuchyňské pomocníky. Navíc 
ušetříte čas a všechno si ulehčíte a zjednodušíte. 
Práce půjde skvěle od ruky, protože moderní 
spotřebiče zastanou namáhavé a nudné úkoly, 
jako je míchání těsta, šlehání, odšťavňování, 
krájení nebo drcení. A vy se tak můžete plně 
soustředit to, abyste se stali skutečnými mistry 
ve své kuchyni. 
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SENCOR  
OD SNÍDANĚ  
PO VEČEŘI 
Dokonalá snídaně? 
Začněte den čerstvým smoothie z oblíbené sezónní zeleniny 
a ovoce. To pohodlně připravíte v klasickém mixéru, smoothie 
makeru nebo stolním mixéru. Pokud máte rádi změnu, 
ochutnejte perfektně rozmixovanou kaši. Díky ušetřenému 
času si v klidu užijete snídani i během náročného dne. 
S dopolední svačinou, třeba plněným toastem, vám pomůže 
praktický kráječ.

Rychlý a snadný oběd ve všední den
Přístroje SENCOR vám také pomohou připravit všechny 

suroviny, které potřebujete na oběd, a to snadno, rychle 
a bez námahy. Dejte sbohem kupovaným polotovarům 
a hotovkám a nebojte se uvařit čerstvý oběd. Maso na 
hamburger namelete během okamžiku mlýnkem na 
maso, naprogramovaná váha vám pomůže s přesnými 

poměry surovin a multifunkční mixér za minutku 
nakrouhá všechno, co je třeba. 

Večeře pro jednoho nebo celou rodinu
Večeř, když je víc času, si můžete vyzkoušet i složitější 
recepty. Povolejte proto do služby kuchyňské roboty, připraví 
za vás čerstvé těstoviny, heboučké těsto na chleba, dokonalé 
plátky brambor, zeleninu do musaky a ještě stihnou ušlehat 
bílky na koláč. To všechno rychle a pohodlně.

Existuje celá řada situací, 
kdy vám domácí spotřebiče 
SENCOR usnadní život 
a vnesou do něj víc chuti 
a zábavy. Prohlédněte těchto 
92 stran, najdete na nich 
spoustu tipů na užitečné 
produkty, doporučení i receptů.

PROČ SI VYBRAT 
SENCOR  

Na náročnější vaření se 
skvěle hodí víkend

Víkendy a prázdniny jsou ideální 
na náročnější vaření a pečení. Jistě 
oceníte kuchyňské roboty SENCOR, 
s nimiž je příprava těsta a krémů 
skutečně hračka. Mnohé z nich také 
namelou maso, nastrouhají zeleninu, 
připraví směsi na výrobu klobás 
a pomůžou s dalšími náročnými 
úkoly. 
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INOVACE 
V SENCOR milujeme inovace! Každý náš krok ve vývoji 
a výrobě se pojí s novými materiály a neustálým zlepšováním. 
Naši odborníci navrhují přístroje do posledního detailu tak, aby 
splnily náročné evropské standardy. 

NEJVĚTŠÍ NA TRHU 
Jako lídr na trhu domácích spotřebičů bedlivě sledujeme 
technologické trendy. V přístrojích pak vždy využíváme nejnovější 
inovace. Pečujeme o kvalitu a pracujeme výhradně s bezpečnými 
materiály. To vše v inspirativním designu a za příjemnou cenu, 
kterou si mohou dovolit miliony domácností po celém světě. 

TECHNOLOGIE 
A MATERIÁLY 
Spotřebiče vyvíjíme a vyrábíme 
za použití pokročilých 
technologií a bezpečných 
ekologických materiálu. 

TITANOVÝ POVRCH 
U spotřebičů, které slouží 
k přípravě čerstvého jídla, často 
používáme titanovou vrstvu. 
Ta pomáhá uchovat vitamíny, 
živiny a enzymy a zároveň brání 
oxidaci a množení bakterií. 
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VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE 
Vaření je stále populárnějším koníčkem, zábavou i příležitostí potkat se s přáteli. 
SENCOR se k tomuto fenoménu rád připojuje a vyvíjí všechny druhy spotřebičů,  
které můžete v kuchyni potřebovat. 

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 
Spotřebiče SENCOR splňují nejvyšší evropské standardy kvality, co 
se týká zpracování i trvanlivosti. Všechny navíc důsledně testujeme. 
Díky tomu vám umíme nabídnout prodlouženou záruku.

TRITAN 
Tritan je materiál, který 
původně vznikl pro 
kosmické rakety. My ho 
používáme na naše lahve 
a nádoby, protože je 
bezpečný a velmi odolný. 

BEZ BPA 
Všechny plastové části našich 
spotřebičů myslí na vaše zdraví 
i životní prostředí. Nenajdete 
v nich proto žádné BPA. 

NEREZOVÁ OCEL 
U většiny našich spotřebičů 
používáme tu nejkvalitnější 
nerezovou ocel. 
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KUCHYŇSKÉ 
ROBOTY 
Milujete pečení a hledáte zdatného pomocníka na 
víkendové kulinářské projekty? Nebo vám stačí 
stroj na občasné experimentování v kuchyni? Ať tak 
nebo tak, SENCOR pro vás najde vždycky ten pravý 
kuchyňský robot.

Proměňte pracnou a zdlouhavou přípravu těst, 
krémů a sněhů v pekařský koncert pro dva: jen vy 
a váš kuchyňský robot. Díky planetárnímu systému 
vyšlehají moderní pomocníci od SENCOR perfektní 
pěnu a krém, zatímco o všechny druhy těst se 
postará výkonný motor. S dodávanými nástavci 
a volitelným příslušenstvím snadno zvládnete také 
přípravu domácích těstovin, sušenek, salátů, nebo 
masových specialit včetně klobás. Z široké nabídky 
si vyberete kuchyňského robota, který vyhoví vašim 
kuchařským potřebám a svým designem perfektně 
zapadne do vaší kuchyně.
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KUCHYŇSKÉ ROBOTY

MULTIFUNKČNÍ 
KUCHYŇSKÉ ROBOTY

Multifunkční kuchyňské roboty mají nepřeberné množství funkcí. 
Hnětou, šlehají a míchají. Dokážou mlít maso a plnit domácí 
klobásky. Zavládnou také vyrobit sušenky: nejprve připraví těsto 
a poté z něj vytvarují čtyři různé, sladce vonící pochoutky. Namixují 
dětské kaše a pyré, výživné nápoje pro sportovce nebo ledovou tříšť 
pro mlsné jazýčky.

Pozadu nezůstávají ani šlehací metly. Například šlehací balonová 
metla vykouzlí sníh až z 12 vajec najednou. Hnětací hák ochotně 
zpracuje jakkoliv hutné těsto bez ohledu na to, jestli je na pizzu nebo 
na chleba. Další dva speciální šlehače si snadno poradí s lehčími 
těsty. Zásadní roli hraje výkonný motor, správný rytmus a systém 
pohybu. A jaký systém je ten správný? Samozřejmě planetární! 
Nástavce rotují kolem své osy a současně kolem osy převodovky. 
Jedině tak se podaří dokonale promíchat všechny ingredience. 

Zbývá jen jediná věc, kterou vám robot nesplní: nepopovídáte si 
s ním. Ale kdo ví, třeba jednou…

AŤ ZA NÁS  
PRACUJÍ STROJE 

• Extrémně výkonný motor 
s 6letou zárukou

• Robustní celokovové tělo
• LED osvětlení mixovací nádoby
• Široká nabídka příslušenství 

(mlýnek na maso, plnička 
klobásek, tvořítko na cukroví)

• Optimální otáčky a úsporný 
provoz

• Háky z nerezové oceli

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR  
MULTFUNKČNÍ 
KUCHYŇSKÝ ROBOT  

Seznamte se se špičkou oboru. Všechno, čeho se dotkne, promění v mistrovské 
dílo. Díky šlehacím metlám je těsto vždycky lehké, krémy hladké a šlehačka jemná 
jako samet. Suroviny dokonale zpracuje bez jediné chyby. Dokonalost má název 
multifunkční kuchyňský robot SENCOR. 
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S tímto kuchyňským robotem připravíte jídlo snadno a rychle. 
Pohání ho totiž extrémně výkonný 1 500W motor. 

Robustní celokovové tělo navíc skrývá řadu moderních vymožeností.  
Funkce SENCOR Smart Power & Energy dodá optimální rychlost, zatímco 
pulzní funkce posílí výkon, kdykoli je potřeba. Mísa z nerezové oceli má 
praktickou rukojeť a měrnou stupnici. Je také mimořádně velká, s objemem 
4 litry pojme pořádnou dávku těsta nebo surovin. Robot doplňuje i skleněná 
mixovací nádoba o objemu 1,5 litru, tvořítko na sušenky, nástavec na 
klobásy, kráječ a struhadlo, mlýnek na maso a 3 nástavce na hnětení, 
šlehání a přípravu lehkých těst. O vaše pohodlí se postará LED osvětlení, 
které vám dá perfektní přehled o konzistenci těsta. 

Multifunkční kuchyňský robot 

STM 7900

VLASTNOSTI 
• Extrémně výkonný 1 500W motor s 6letou zárukou
• Robustní celokovové tělo s kovovými převody
• Konstrukce se třemi výstupy
• Funkce SENCOR Smart Power & Energy zaručí optimální rychlost 
• Pulzní funkce
• Nerezová mísa o objemu 4 litry s rukojetí a měrnou stupnicí  
• Skleněný mixér o objemu 1,5 litru
• Mlýnek na maso pro hrubé i jemné mletí
• 3 nástavce na hnětení, šlehání a lehká těsta
• Speciální FLEXI hnětací metla vhodná na jemná těsta
• LED osvětlení mixovací nádoby 
• Nástavec na plnění klobás ve 2 průměrech a tvořítko na sušenky
• Ochrana proti rozstřiku vody 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název kategorie vhodné pro frekvence vhodné pro

Paul Kompaktní, robustní, 
multifunkční 

Všechny druhy těst, sušenky, mletí masa 
a výrobu klobás, mixování

Každodenní vaření 
a pečení v domácnosti 

Náročné domácí kuchaře, kteří hledají 
vysokou funkčnost a prvotřídní design
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KUCHYŇSKÉ ROBOTY

Celokovový kuchyňský robot 

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

Název kategorie vhodné pro frekvence vhodné pro

Kitchen 
Master

Kompaktní, robustní, 
multifunkční 

Všechny druhy těst, sušenky, mletí masa 
a výrobu klobás, mixování

Každodenní vaření 
a pečení v domácnosti 

Náročné domácí kuchaře, kteří hledají 
vysokou funkčnost a prvotřídní design

Tento multifunkční kuchyňský robot je skvělým 
pomocníkem všude tam, kde potřebujete 
mixovat, šlehat, mlít nebo hníst. 

Má konstrukci se 3 výstupy, výkonný motor, 
variabilní regulaci otáček s pozvolným startem 
a 8 rychlostních stupňů. Podle toho, jak velký 
úkol vás čeká, můžete použít nerezové mísy 
o objemu 3 nebo 4,5 litru. Větší z nich pojme 
až 2 kg třeného těsta nebo 8 vyšlehaných 
bílků, a tak vám zaručeně ušetří spoustu času 
a námahy.

Dokonale promíchá všechno, co do nádoby vložíte. 
Průhledné víko mísy s plnicím otvorem vám usnadní 
přidávání surovin během mixování. A určitě oceníte 
i to, že budete mít na kuchyňské lince pořád čisto. 
Součástí balení je také praktické plastové víko na 
mixovací nádobu, tritanová nádoba o objemu 1,5 litru 
a mlýnek na maso na hrubé a jemné mletí. 

SPECIÁLNÍ FLEXI HNĚTACÍ 
METLA NA JEMNÉ TĚSTO

LED DISPLEJ  
ODPOČÍTÁVÁ ČAS  

STAINLESS STEEL

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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VLASTNOSTI 
• Extrémně výkonný motor 1 000 W s 6letou zárukou 
• Robustní celokovové tělo a kovové převody
• Variabilní 8stupňová regulace otáček, pozvolný 

start, pulzní funkce
• Unikátní LED osvětlení mísy
• 2 nerezové mísy o objemu 3 litru a 4,5 litru, která 

pojme až 2 kg třeného těsta nebo 8 vyšlehaných bílků
• Speciální FLEXI hnětací metla na jemné těsto,  

metla ve tvaru písmene A a balónová  
šlehací metla

• Mlýnek na maso a tvořítko na sušenky
• Plnič klobás ve 2 průměrech
• Tritanová nádoba o objemu 1,5 litru
• Všechno příslušenství se dá snadno odejmout a umýt 

NÁSTAVEC NA PŘÍPRAVU 
KLOBÁS

TVOŘÍTKO NA CUKROVÍ MIXÉR O OBJEMU 1,5 L MLÝNEK NA MASO
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KUCHYŇSKÉ ROBOTY

Celokovový kuchyňský robot

STM 6378BK
STM 6377CH STM 6378BK

Název kategorie vhodné pro frekvence vhodné pro

Kitchen
Champion

Kompaktní, robustní, 
multifunkční 

Všechny druhy těst, sušenky, mletí masa 
a výrobu klobás, mixování

Každodenní vaření 
a pečení v domácnosti 

Náročné domácí kuchaře, kteří hledají 
vysokou funkčnost a prvotřídní design

VLASTNOSTI 
• Extrémně výkonný 1 000W motor s 6letou zárukou
• Robustní celokovové tělo s kovovými převody
• Konstrukce se třemi výstupy
• SENCOR Smart Power & Energy dává robotu optimální 

rychlost 
• LED osvětlení mixovací mísy
• Nerezová mísa o objemu 4,5 litru s měrnou stupnicí  
• Planetární systém hnětení, mixování a šlehání
• 5 nástavců na krájení a strouhání všech druhů ingrediencí
• Plnič klobás ve 2 průměrech a tvořítko na sušenky

Kuchyňský robot STM 6377BK se pyšní 
extrémně výkonným 1 000W motorem 
a 6letou zárukou. 

Konstrukce se 3 výstupy,  
robustní celokovové 
tělo, kovové převody 
a technologie SENCOR 
Smart Power & 
Energy zaručují 
optimální rychlost, 
dlouhou životnost 
a pohodlné ovládání. 
Rychlost si nastavíte 
na jeden z 8 stupňů 
s plynulým startem. 
Mísa z nerezové oceli 
o objemu 4,5 litru má 
měrnou stupnici, LED 
osvětlení a průhledné 
víko s plnicím otvorem, 
který vám usnadní 
přidávání surovin.

Planetární systém dokonale prohněte, rozmixuje 
a vyšlehá celý obsah mísy. Díky bajonetovému 
systému spotřebič rychle sestavíte a snadno 
vyměníte příslušenství. Tři nástavce se postarají 
o hnětení, šlehání a lehká těsta a dalších pět se 
ujme veškerého krájení a strouhání. Kuchyňský 
robot je také vybavený nástavcem na plnění 
klobás ve dvou průměrech a nástavcem na 
výrobu sušenek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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KUCHYŇSKÉ ROBOTY

Robustní celokovový kuchyňský robot 

STM 6352BL KITCHEN CHAMPION
STM 6350WH STM 6351GR STM 6352BL STM 6353OR STM 6354RD
STM 6355VT STM 6356YL STM 6357GG STM 6358RS STM 6359BK

Název kategorie vhodné pro frekvence vhodné pro

Kitchen 
Champion

Kompaktní, robustní, 
multifunkční 

Všechny druhy těst, sušenky, mletí masa 
a výrobu klobás, mixování

Každodenní vaření 
a pečení v domácnosti 

Náročné domácí kuchaře, kteří hledají 
vysokou funkčnost a prvotřídní design

Kuchyňský robot Kitchen Champion vám dá všechno, co 
potřebujete, abyste zvládli přípravu těch nejnáročnějších 
pokrmů. Poslouží mu v tom celokovová konstrukce, 
kovové převody a silný motor s výkonem 1 000 W, který 
kryje 6letá záruka.

Jak už je u SENCOR zvykem, kuchyňský robot Kitchen 
Champion dokonale promixuje, zpracuje a ušlehá 
všechny suroviny. Jeho velká nerezová mísa má objem 
4,5 litru, a tak pojme až 2,2 kg třeného těsta nebo  
12 vyšlehaných bílků nebo. Navíc je vybavená 
praktickou velkou rukojetí.

Robot vás potěší mlýnkem na maso, nástavcem 
na plnění klobás, tvořítkem na sušenky 
a mixérem se skleněnou nádobou o objemu  
1,5 litru. O pohodlné používání se starají  
praktické funkce, jako je například LED  
osvětlení vnitřního prostoru mísy.

LED OSVĚTLENÍ NÁDOBY MLÝNENEK NA MASOPŘÍSLUŠENSTVÍ
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VLASTNOSTI 
• Extrémně výkonný motor 1 000 W se zárukou 6 let
• Robustní celokovové tělo a kovové převody
• Variabilní osmistupňová regulace otáček, 

plynulý rozběh, pulzní funkce
• LED osvětlení nádoby
• Univerzální systém hnětení, šlehání a mixování
• Nerezová mísa o objemu 4,5 litru pojme až 

2,2 kg třeného těsta nebo 12 vyšlehaných bílků
• Hnětací hák, míchací metla ve tvaru písmene A, 

balónová metla
• Mlýnek na maso, nástavec na klobásy a tvořítko 

na sušenky
• Skleněná nádoba na mixování o objemu 1,5 litru
• Všechno příslušenství se dá snadno odejmout 

a umýt 

MIXÉR SE SKLENĚNOU 
NÁDOBOU O OBJEMU  

1,5 LITRU

MLÝNEK NA MASO HNĚTACÍ HÁK METLA VE TVARU  
PÍSMENE A
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KUCHYŇSKÉ ROBOTY

Multifunkční kuchyňský robot 

STM 4467CH KITCHEN DELUXE
Začněte ráno superzdravým ovocným smoothie, namíchejte si 
do sportovní láhve proteinový koktejl, který vám po tréninku dodá 
sílu, nebo připravte na večeři zdravý salát pro celou rodinu. 

O víkendu se zase můžete pustit do těsta na koláč nebo bezlepkový 
chleba. To je jen pár tipů, s čím vším si kuchyňský robot Kitchen DeLuxe 
poradí. Má totiž výkonný motor a čtyřvýstupovou konstrukci, která z něj 
dělá skutečně všestranného pomocníka. 

STM 4460GG STM 4467CH

VLASTNOSTI 
• Výkonný motor 1 000 W se 4 výstupy 
• Univerzální systém hnětení, šlehání a mixování
• Nerezová mísa o objemu 4,5 litru pojme až 2,6 kg třeného těsta  

nebo 12 bílků
• Kuchyňský robot a kráječ o objemu 1,25 litru
• Hnětací hák, metla ve tvaru písmene A, balónová metla
• Mlýnek na maso a nástavec na klobásy
• Mixér o objemu 1,25 litru s noži s titanovou vrstvou 
• Dvě sportovní láhve na smoothie z Tritanu s chladícími vložkami
• Variabilní regulace otáček, pulzní funkce a 8 úrovní rychlostí
• Všechno příslušenství se dá snadno  

odejmout a umýt 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název kategorie vhodné pro frekvence vhodné pro

Kitchen 
DeLuxe

Univerzální a 
maximálně všestranný  

Všechny druhy těst, mletí masa, výrobu 
klobás a salátů, mixování a výrobu smoothie

Každodenní vaření 
a pečení v domácnosti 

Nadšence do vaření, kteří hledají 
skutečnou všestrannost
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VSTUP NA MLÝNEK VÝKLOPNÉ VÍČKO 
USNADNÍ POUŽÍVÁNÍ

Multifunkční kuchyňský robot 

STM 3780GG

VLASTNOSTI
• Multifunkční kuchyňský robot vše v jednom 
• Extrémně výkonný 1 200W motor zaručí dokonalé výsledky
• Mimořádně velká 5litrová mísa z nerezové oceli pojme  

až 2,7 kg třeného těsta nebo 12 bílků
• 6 nastavení rychlosti, pulzní funkce a 2 NutriSmart programy 
• Unikátní LED osvětlení umožňuje snadnou kontrolu  

konzistence těsta
• Prvotřídní láhev na smoothie o objemu 0,6 l

STM 3780GG STM 3787CH STM 3789SL

Tento multifunkční kuchyňský robot pohání extrémně 
výkonný 1 200W motor, který dává přístroji dost síly, aby 
zvládl všechno, co se od něj čeká. Velká 5litrová nerezová 
mísa pojme všechny druhy těsta. Díky 6 rychlostním 
stupňům, pulzní funkci a programům NutriSmart hravě 
připravíte ingredience, ať už máte v plánu cokoli.

Unikátní LED osvětlení vám dá dokonalý přehled o konzistenci 
těsta. K robotu dostanete také komfortní nádobu na smoothie 
o objemu 0,6 l. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název kategorie vhodné pro frekvence vhodné pro

Prime 4 Základ pro 
příležitostné pečení   Lehká těsta na koláče, piškoty apod. Jednou měsíčně Zákazníky, kteří preferují výhodný 

poměr cena/výkon
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KUCHYŇSKÉ ROBOTY

Kuchyňský robot 

STM 3760WH 

VLASTNOSTI
• Patentované LED osvětlení míchací nádoby 
• Prvotřídní příslušenství NutriSmart
• Speciální FLEXI šlehač a FLEXI metla
• Výkonný 1 000W motor zaručuje perfektní výsledky
• Velká nádoba z nerezové oceli o objemu 4,5 l pojme  

až 2,7 kg třeného těsta nebo 9 bílků
• 6 nastavení rychlosti, fukce PULSE a 2 NutriSmart programy
• 4 pokročilé nástavce pro hnětení a šlehání 
• Unikátní magnetická víčka 
• Skleněná nádoba o objemu 1,5 l a nože s titanovým 

povrchem
• Mlýnek na maso s nástavci  

na plnění klobás

STM 3760WH STM 3761BK

Velmi výkonný 1 000W motor si hravě poradí 
s tuhými i lehkými těsty, které zpracuje ve velké míse 
z nerezové oceli o objemu 4,5 litru. Šest rychlostních 
stupňů, pulzní funkce a programy NutriSmart vyřeší 
jakýkoliv úkol, který si pro kuchyňský robot připravíte. 

Unikátní LED osvětlení a magnetické víko vám zajistí 
absolutní pohodlí. Robot využívá čtyři pokročilé nástavce na 
hnětení a šlehání. Díky titanovému povrchu vám nože dlouho 
vydrží. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
VSTUP NA MLÝNEK 

Název kategorie vhodné pro frekvence vhodné pro

Prime 2 Základ pro příležitostné 
pečení a vaření

Příležitostné práce v kuchyni - těsta, těstoviny, 
mletí masa, strouhání zeleniny, mletí koření Několikrát měsíčně Zákazníky, kteří preferují výhodný 

poměr cena/výkon 

VÝKLOPNÉ VÍČKO 
USNADNÍ POUŽÍVÁNÍ
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Kuchyňský robot 

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL
VLASTNOSTI
• 1 000W motor s univerzální převodovkou obstará 

dokonalé míchání přísad
• Sada 18 kusů příslušenství včetně mlýnku na maso, 

krouhače a strouhadla, výrobníku na těstoviny, mlýnku 
na koření a mixovací nádoby

• Přesná regulace otáček s pulzní funkcí
• Hnětací hák, míchací metla ve tvaru písmene A 

a balónová metla
• Nerezová mísa o objemu 4 litry pojme až 2,7 kg třeného 

těsta nebo 12 bílků
• Trojí ochrana: bezpečnostní horní zámek, protiskluzové 

nožičky a pojistka proti přehřátí

Kuchyňský robot 

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

Doplňte svou kuchyni o přístroj, který mixuje, hněte, míchá, 
seká a šlehá tak snadno, že ho budete chtít používat 
každý den. K robotu dostanete prvotřídní příslušenství 
NutriBlender a praktickou láhev na pití. .

SKLENĚNÁ  
NÁDOBA

SPORTOVNÍ  
LÁHEV Z TRITANU

VLASTNOSTI
• Robustní a výkonný 1 000W motor
• 2 programy NutriSmart
• Speciální FLEXI šlehač a FLEXI metla
• Jedinečné LED osvětlení míchací nádoby 
• Robustní kovové ovládací části
• Nerezová mísa o objemu 4 litry pojme až 2,7 kg třeného těsta nebo 8 bílků
• 4 nástavce na hnětení, šlehání a lehké těsto
• Všechno příslušenství se dá snadno odejmout a umýt 

Název kategorie vhodné pro frekvence vhodné pro

Gourmet 
universal 

Pro příležitostné 
pečení a vaření

Příležitostné práce v kuchyni – těsta, těstoviny, 
mletí masa, strouhání zeleniny a mletí koření Několikrát měsíčně Zákazníky, kteří preferují výhodný 

poměr cena/výkon 

Název kategorie vhodné pro frekvence vhodné pro

Kuchyňský 
robot

Pro příležitostné 
pečení Lehká těsta, piškoty apod. Tak jednou měsíčně Zákazníky, kteří preferují výhodný 

poměr cena/výkon 
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KUCHYŇSKÉ ROBOTY

KUCHYŇSKÉ ROBOTY

Co by ale byly všechny metly a další nástavce bez dostatečně silného 
motoru, který udržuje požadované tempo i při maximálním zatížením. 
Je to skutečně obdivuhodné, vždyť těsto na chléb může vážit více 
než dva kilogramy. SENCOR si je tak jistý kvalitou motoru, že na dává 
6letou záruku. 

Mezi bezkonkurenční výhody kuchyňských robotů SENCOR patří 
také robustní celokovové tělo, odolné kovové převody a osm stupňů 
rychlosti, které jsou ideální jak na šlehání hladké a nadýchané 
pěny, tak na hnětení těžkého těsta. Pokud potřebujete maximální 
výkon? Stiskněte pulzní tlačítko a mixér ve vteřině pořádně zabere. 
Samozřejmostí je také široká nabídka příslušenství. Tak s chutí do 
toho! 

• Výkonný motor s 6letou 
zárukou

• Odolné kovové převody
• Celokovové tělo
• Optimální otáčky a úsporný 

provoz
• Až 8 rychlostních stupňů
• Široká paleta příslušenství, které 

rozšiřuje funkce přístroje

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR 
KUCHYŇSKÝ ROBOT

Těžko najdete lepšího kuchyňského pomocníka, než je všestranný robot. Špičkové 
roboty nejen šlehají, hnětou a mixují v různých rychlostech a směrech, ale také 
krájejí, strouhají, tvarují a dokonce připravují domácí těstoviny. Jeden kuchyňský 
robot SENCOR zastane práci za deset různých spotřebičů. Dokážete si představit, 
kolik ušetříte místa v kuchyni?  

PEČEME SNADNO  
A RYCHLE
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VLASTNOSTI
• Výkonný motor 600 W, 6 rychlostí + pulzní režim
• Univerzální systém pro hnětení, šlehání  

a mixování
• Nerezová mísa o objemu 4 litry pojme až 2,4 kg 

třeného těsta nebo 8 bílků
• Hnětací hák, míchací metla ve tvaru  

písmene A a balónová metla
• Zpracuje 1,6 kg těsta
• Speciální objímky, které chrání převodovku před 

znečištěním 
• Všechno příslušenství se dá snadno odejmout 

a umýt

VLASTNOSTI 
• Výkonný 1 000W motor, systém SENCOR 

Smart Power & Energy
• Hněte, šlehá a mixuje
• Nerezová mísa o objemu 4 litry pojme  

až 2,4 kg třeného těsta nebo 8 bílků
• Jedinečné LED osvětlení míchací nádoby
• Hnětací hák, míchací metla ve tvaru 

písmene A a dva FLEXI nástavce
• Hnětací šlehač FLEXI pro měkké 

těsto a šlehací metla FLEXI
• Zpracuje 1,6 kg měkkého těsta
• 6 rychlostí 
• Všechno příslušenství se dá snadno 

odejmout a umýt

Kompaktní a přesto výkonný – tento mixér SENCOR nabízí 
všechno, co potřebujete k přípravě dokonalého domácího 
chleba, koláčů nebo cukroví. A přitom se vejde i do malé 
kuchyňské skříňky.

Kuchyňský robot 

STM 3730SL

Kuchyňský robot 

STM 3620WH  
MASTER GOURMET

Název kategorie vhodné pro frekvence vhodné pro

Kuchyňský 
robot Pro příležitostné pečen Lehká těsta na koláče, piškoty apod. Několikrát měsíčně Zákazníky, kteří preferují výhodný 

poměr cena/výkon 

Název kategorie vhodné pro frekvence vhodné pro

Master 
Gourmet 

Pro příležitostné 
pečení Lehká těsta na koláče, piškoty apod. Několikrát měsíčně Zákazníky, kteří preferují výhodný 

poměr cena/výkon 
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PŘÍPRAVA 
POKRMŮ
Díky kuchyňským spotřebičům od SENCOR se práce 
vždycky podaří, bez ohledu na to, o jak velkou výzvu 
jde. Spolehnout se na ně můžete od prvního krájení 
nebo míchání až po poslední mixování. S nimi se můžete 
bez obav pustit i do náročných kulinářských projektů. 

Když vymýšlíme produkty, soustředíme se na to, aby 
vám ušetřily čas a námahu. Aby práce v kuchyni byla 
snazší, rychlejší a zábavnější. Nabízíme proto širokou 
škálu výrobků v moderním designu a barvách, které se 
hodí do různých typů kuchyní: od malých kuchyňských 
koutů až po plnohodnotné kuchyně ve velkých domech. 

Velmi nám také záleží na zdravém životním stylu, 
a proto používáme pouze nejkvalitnější materiály, 
které ve všech surovinách uchovávají živiny 
a vitamíny. Stejně tak jsou pro nás důležité nejnovější 
technologické vymoženosti, díky nimž vám můžeme 
garantovat dlouhou záruční dobu. 
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PŘÍPRAVA POKRMŮ

Jen těžko bychom si mohli představit přípravu jídla bez 
tyčových mixérů. Jsou praktické, rychlé a kompaktní. 
A navíc multifunkční, takže zvládnou práci za několik 
kuchyňských spotřebičů. 

Vysoce kvalitní nože tyčových mixérů SENCOR jsou vyrobené 
z nerezové oceli s titanovým povrchem.  Díky tomu jsou čepele tak 
pevné, že si poradí nejen s masem a ovocem, ale také s parmazánem 
a dokonce i s ořechy. Pomocí různých nástavců můžete krájet, 
šlehat, krouhat a mixovat. Nástavec z nerezové oceli si snadno 
poradí i s horkými pokrmy, jako jsou polévky.

Tyčové mixéry SENCOR mají silný, ale mimořádně tichý motor, na 
který se vztahuje 6letá záruka. O příjemné používání se stará plynulá 
regulace 20 rychlostí nebo ergonomický tvar mixéru, díky němuž 
přístroj dokonale padne do ruky. Oceníte také velké rozměry nádob, 
ve kterých lze vše snadno zpracovat. 

MIXUJTEKAŽDÝ
DEN, KDYKOLIV

A KDEKOLIV

TYČOVÉ MIXÉRY

• Výkonný a tichý motor s 6letou 
zárukou

• Nože z kvalitní nerezové oceli 
s titanovým povrchem

• Snadné použití a regulace rychlosti
• Velké nádoby z kvalitních 

materiálů
• Ergonomický tvar 
• Stylový design 

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR TYČOVÝ 
MIXÉR
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Tyčový mixér

SHB 5501CH

VLASTNOSTI
• Super výkonný motor s 1 200 W  

a 6letou zárukou
• Technologie čtyř titanových nožů na hladké  

polévky, omáčky a krémy
• Plynulá regulace rychlosti (20 rychlostí)  

a LED podsvícený vypínač
• Nádoba o objemu 800 ml s víkem
• Dva sekáčky o objemu 500 ml a 1 250 ml
• Dvojitá šlehací metla z nerezové oceli
• Tlačítka na uvolnění nástavců, háček na zavěšení

Tento špičkový tyčový mixér SENCOR má díky silnému motoru o příkonu 
1 200 W sil na rozdávání. Určitě oceníte plynulou regulaci 20 rychlostí 
a 6letou záruku. Hladkostí polévek, krémů a omáček může konkurovat 
i kuchyňským robotům, a to díky čtyřem nožům s titanovým povrchem. 

Abyste mohli naplno využít mimořádnou sílu mixéru, je součástí balení velká 
mixovací nádoba o objemu 800ml s víkem a také dva sekáčky (500 ml a 1 250 ml), 
které můžete použít i na zeleninu. A v neposlední řadě dvojitá šlehací metla 
z nerezové oceli, kterou oceníte při přípravě šlehačky, sněhu nebo bramborové kaše. 
Jak dvojitá šlehací metla, tak hlavní mixovací nástavec jsou vyrobeny z nerezové 
oceli a lze je používat i na horké pokrmy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DVOJITÁ ŠLEHACÍ METLA 
Z NEREZOVÉ OCELI 

MIXOVACÍ NÁDOBA  
O OBJEMU 800 ML 

S VÍKEM

SEKÁČEK O OBJEMU  
500 ML S NOŽEM 

Z NEREZOVÉ OCELI 
 A VÍKEM 

27

TYČOVÉ MIXÉRY 



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍPRAVA POKRMŮ

SEKÁČEK 500 ML

DVOJITÁ ŠLEHACÍ  
METLA Z NEREZOVÉ  

OCELI 

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

VLASTNOSTI
• Super výkonný a tichý motor 1 200 W s 6letou 

zárukou
• Titan, technologie se čtyřmi noži pro hladké 

polévky, omáčky a krémy
• Plynulá regulace 20 rychlostí
• Tlačítka na uvolnění nástavců, háček na zavěšení

Tyčový mixér 4 v 1 

SHB 5601GR

Se SENCOR nemusíte dělat kompromisy. 
Užijte si maximální výkon, odolnost, tichý 
provoz a vyberte si některou z devíti 
moderních barev.

Čtyři čepele s titanovým povrchem poháněné 
mimořádně tichým motorem 1 200 W uspokojí 
i nejnáročnější domácí kuchaře. Mixovací 
nástavce z nerezové oceli pak nepřipustí žádné 
komplikace při přípravě horkých pokrmů. 

Ergonomická rukojeť nabízí plynulou regulaci 
otáček (20 rychlostí), proto budou smoothie, 
krémy, kaše pro děti, omáčky nebo pesto 
dokonale hladké. 

MIXOVACÍ NÁDOBA  
O OBJEMU 800 ML S VÍKEM 
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Tyčový mixér 

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

Výběr z devíti zářivých barev, styl a praktičnost – tak by se dal stručně popsat 
tento výkonný ruční mixér. 

Motor o příkonu 1 000 W se šestiletou zárukou a plynulou regulací otáček pohání nástavec 
z nerezové oceli, který snadno rozmixuje nejrůznější suroviny. Šest čepelí s titanovým 
povrchem zachová všechny nutričních hodnoty bez ohledu na to, jestli mixujete polévky, 
krémy, jídlo pro děti nebo smoothie. Příslušenství obsahuje mixovací nádobu s víkem, 
sekáček, šlehací metlu a nástěnný držák pro snadné uchycení. Pohodlně s ním připravíte 
krémy, kaše pro děti, rychlé koktejly nebo husté polévky a těsta.

VLASTNOSTI
• Super výkonný a tichý motor o příkonu 1 000 W se zárukou 6 let
• Nerezový, mixovací nástavec se šesti  

čepelemi s titanovým povrchem
• Plynulá regulace rychlosti  

s turbo tlačítkem
• 25 rychlostí

MIXOVACÍ NÁDOBA 
700 ML

SEKÁČEK 500 ML 

METLA Z NEREZOVÉ 
OCELI 

ŠEST NOŽŮ Z NEREZOVÉ OCELI 
A TITANOVÝM POVRCHEM 

ZLÁDNE I DRCENÍ LEDU 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Tyčový mixér 

SHB 4379BK 
SHB 4378WH SHB 4379BK

VLASTNOSTI
• 2 rychlosti – běžná a TURBO
• 4 nože z nerezové oceli, které zvládnou  

i drcení ledu 
• Výjimečně tichý motor 
• Ergonomický tvar 
• Příkon 800 W

Čtyři čepele z nerezové oceli a dvě rychlosti 
si poradí s jakoukoli surovinou, dokonce 
i s ledem. 

Mimořádně tichý motor má silný příkon 800 W, a tak 
vám usnadní a zpříjemní práci v kuchyni. Nástavec 
z nerezové oceli zvládne mixovat horké pokrmy 
a praktická nádoba s víkem o objemu 700 ml pojme 
opravdu pořádnou porci ingrediencí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tyčový mixér

SHB 4358WH 
SHB 4358WH SHB 4359BK

VLASTNOSTI
• 800 W motor, 2 rychlosti  

(běžná a turbo)
• Systém 4 nožů s titanovým 

povrchem a funkcí drtiče ledu 

Výkonný a tichý 800W motor, čtyři 
čepele s titanovým povrchem s funkcí 
drcení ledu potěší nejen kuchaře, ale 
i milovníky osvěžujících koktejlů nebo 
studených nealkoholických nápojů.

Titanový povrch pomáhá zachovat v ovoci 
a zelenině cenné živiny. Tento model je také 
ideální na přípravu dětské výživy a pyré.

PŘÍPRAVA POKRMŮ

MIXOVACÍ NÁDOBA O OBJEMU 700 ML S VÍKEM, 
NÁSTAVEC Z NEREZOVÉ OCELI, NÁDOBA, SEKÁČEK
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VLASTNOSTI
• 600W motor, 2 rychlosti 

(běžná a turbo)
• Dvě čepele z nerezové oceli 

VLASTNOSTI
• 2 rychlosti (běžná & turbo) 
• 2 čepele z nerezové oceli 
• Příkon 600 W 
• Mixovací nádoba o objemu  

700 ml s víkem 

Tyčový mixér 

SHB 4260WH 
Jednoduchý a kompaktní ruční mixér, se 
kterým snadno připravíte pokrmy pro děti, 
husté polévky, čerstvé mléčné výrobky nebo 
cizrnové pomazánky (humus).

Díky příkonu 600 W, dvěma 
rychlostem a příslušenství 
(mixovací nádoba s víkem, 
sekáček a šlehací metly) 
zvládnete i rychlá těsta, 
šlehačku nebo sníh. 

Tyčový mixér 

SHB 4211WH
Hledáte elegantní tyčový mixér, který je 
dostatečně silný, aby zpracoval zeleninu 
a připravil přesnídávku pro děti? 

Už nemusíte hledat, SHB 4211 WH 
je pro vás jako stvořený! Čepele 
z nerezové oceli poháněné dvěma 
rychlostmi (základní a turbo) 
se postarají o perfektní práci. 
Součástí balení je i mixovací nádoba 
o objemu 700 ml.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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PŘÍPRAVA POKRMŮ

Ruční šlehače jsou ideální, když potřebujete připravit 
šlehačku, sníh, nadýchané krémy nebo hladkou 
bramborovou kaši.

Dodáváme je s několika různými metlami, které zpracují všechno,  
co recept vyžaduje. A když metlu nahradíte hnětacím hákem,  
můžete se pustit do přípravy těsta.

Velkou výhodou je pět rychlostních stupňů. S pomalým rozběhem 
a plynule roustoucími otáčkami si můžete být jistí, že suroviny 
nevystříknou z nádoby a ani se nesrazí. Když potřebujete maximální 
výkon, stačí stisknout turbo tlačítko. A díky tepelné pojistce se 
nemusíte bát přehřátí. I čištění je neuvěřitelně snadné, metly stačí 
uvolnit a vložit je do myčky nádobí.

RUČNÍ ŠLEHAČE

MALÉ 

VŠESTRANNÉ,   
PRAKTICKÉ

• 5 rychlostí a funkce turbo
• Tichý provoz a jednoduché 

ovládání 
• Pojistka proti přehřátí 
• Sada příslušenství 
• Ergonomický tvar 

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR RUČNÍ 
ŠLEHAČ
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Ruční šlehač s otočnou mísou

SHM 6206SS
Už žádné unavené ruce při míchání. 
Ruční šlehač s otočnou mísou má pět 
rychlostí, které si poradí s každým 
receptem. 

Udělat na rodinu dojem lahodným dortem 
nebylo nikdy jednodušší! Ale tento šlehač 
vám nabídne mnohem víc: s chromovaným 
příslušenstvím připravíte šlehačku, krémy, 
bramborovou kaši, pomazánky a ušleháte 
bílky i žloutky. Užijte si pečení, vaření 
i ochutnávání!

VLASTNOSTI
• Pět rychlostí na všechny druhy receptů 
• Dva chromované hnětací háky
• Tlačítko na jednoduchou výměnu nástavců 
• Tichý provoz a ergonomický tvar
• Pojistka proti přehřátí 
• Příkon 500 W
• Otočná miska z nerezové oceli o objemu 2,5 l

Ruční šlehač 

SHM 5330
Stylový a ergonomický ruční šlehač s kovovou povrchovou úpravou nabízí 
vše podstatné. Šlehací metly jsou vhodné pro šlehání vajec, smetany nebo 
pomazánek, zatímco hnětací háky jsou ideální pro malé dávky těsta.

VLASTNOSTI
• Příkon 500 W, 5 rychlostí + turbo
• 2 typy nástavců: šlehací metly a háky na těsto
• Snadné čištění nástavců v myčce nádobí
• Tichý provoz, tlačítko pro snadnou výměnu
• Otočná mísa, výklopné rameno

POHODLNÉ VÝKLOPNÉ 
RAMENO

VARIABILNÍ SADY ŠLEHAČŮ  
A HNĚTACÍCH HÁKŮ
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PŘÍPRAVA POKRMŮ

VLASTNOSTI
• Příkon 400 W
• 5 rychlostí + turbo 
• Tyčový nástavec na mixování 
• Sada šlehacích metel a hnětacích háků 
• Tichý provoz
• Tlačítko na výměnu nástavců

Ruční šlehač

SHM 5270WH
S tímto ručním šlehačem se práce v kuchyni 
stane zábavou. Pět rychlostí a funkce turbo 
si poradí se každým šleháním a mícháním. 
Přístroj se také hodí na přípravu těsta. To vše 
v ergonomickém a stylovém designu.

SADA 2 HNĚTACÍCH HÁKŮ  
PRO PERFEKTNÍ TĚSTO 

6 RYCHLOSTÍ S TLAČÍTKEM 
TURBO

Ruční šlehač

SHM 5207SS
Staňte se mistrem své kuchyně! S ručním šlehačem za 
několik vteřin připravíte lahodnou šlehačku, hladký krém, 
bramborovou kaši nebo vyladěnou pomazánku. 

Dvěma hnětací háky snadno vypracují všechny druhy těsta, 
abyste mohli potěšit rodinu koláčem nebo slaným pečivem. 
K dispozici máte šest různých rychlostí, které se hodí pro jakýkoli 
recept. Dokonce i při nejvyšším stupni výkonu zůstává šlehač 
příjemně tichý. 

VLASTNOSTI
• Příkon 400 W
• 6 rychlostí pro všechny typy receptů
• Tlačítko turbo pro maximální rychlost
• Tlačítko na snadnou výměnu nástavců
• Tichý provoz a ergonomický design 
• Tepelná pojistka proti přehřátí

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Sada 2 ks nerezových metliček na šlehačku, krémy, 

bramborovou kaši, pomazánky, bílky i žloutky
• Sada 2 ks hnětacích háků z nerezové oceli
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VLASTNOSTI
• Příkon 500 W
• Pět rychlostí a turbo 
• Sada šlehacích metel 

a hnětacích háků 
• Tichý provoz
• Tlačítko pro snadnou výměnou 

nástavců 
• Pojistka proti přehřátí

VLASTNOSTI
• Příkon 400 W
• Pět rychlostí a turbo 
• Sada šlehacích metel a hnětacích háků 
• Tichý provoz
• Tlačítko pro snadnou výměnou nástavců 

VLASTNOSTI
• Příkon 500 W
• Pět rychlostí a turbo 
• Sada šlehacích metel, hnětacích háků  

a balonové šlehací metly
• Pojistka proti přehřátí 
• Tichý provoz
• Tlačítko pro snadnou výměnou nástavců 

Hand mixer

SHM 5205

Ruční šlehač

SHM 5203

Ruční šlehač

SHM 5206WH

Stylový lehký ruční šlehač, který se snadno 
ovládá a perfektně funguje. Používá pět 
základních rychlostí a funkci turbo pro 
maximální výkon. Součástí balení je sada 
nástavců na hnětení těsta a přípravu dokonalé 
bramborové kaše a pomazánek. 

S tímto ručním šlehačem vás bude práce v kuchyni bavit. 
Pět rychlostí a turbo funkce vám pomohou při šlehání nebo 
mixování. Přístroj v ergonomickém a stylovém designu využijete 
i na přípravu těsta. 

Praktický, pohodlný a stylový ruční šlehač s pěti 
rychlostmi a turbo tlačítkem, které zařadí nejvyšší rychlost. 
Součástí je také sada šlehacích metel, s nimiž snadno 
připravíte šlehačku, bramborovou kaši, pomazánky, 
ušleháte vejce i další suroviny. Hodí se také na přípravu 
těsta. Nástavce dostanete v praktickém úložném boxu.
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PŘÍPRAVA POKRMŮ

Máte rádi maso? Milujete grilování? Pak by u vás doma 
neměl chybět výkonný mlýnek! Namele vepřové, hovězí, 
kuřecí, jehněčí, skopové nebo zvěřinu snadno a rychle, 
a posune tak paštiku, sekanou, hamburger nebo ragú na 
novou úroveň. Zatímco u masa koupeného v obchodě se 
nikdy nemůžete spolehnout na kvalitu, u doma namletého 
máte stoprocentní jistotu.

Mlýnek na maso značky SENCOR zvládne zpracovat až 1,65 kg 
masa za minutu. Tři mlecí disky z odolné oceli se postarají, aby bylo 
maso připravené přesně tak, jak potřebujete – namleté nahrubo, 
středně nebo najemno. Ale to není všechno! Díky speciálním 
nástavcům dokáží naše přístroje plnit jitrnice a klobásy, vyrobit 
strouhanku, nebo dokonce vymačkat šťávu z měkkého ovoce 
a zeleniny.

MLÝNKY  
NA MASO

JAKAKÉKOLI MASO
MLETÉ ZA MINUTU

• Výkonný motor se zpětným 
chodem

• Odolný ocelový mlecí nůž  
a 3 různé disky

• Nástavce pro další funkce 
(odšťavňování ovoce 
a  eleniny, plnění klobás)

• Široká nabídka příslušenství
• Snadné použití a nadčasový 

design

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR MLÝNEK  
NA MASO
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mlýnek na maso s příslušenstvím

SMG 4382
Mleté maso je neodmyslitelnou součástí naší domácí 
i mezinárodní kuchyně. A právě s tímto mlýnkem připravíte 
suroviny na dokonalé hamburgery, masové kuličky nebo 
sekanou rychle, bez námahy a nepořádku v kuchyni. 

SENCOR používá výhradně vysoce kvalitní materiály a díly, jako jsou 
nože z nerezové oceli, pevná hliníková slitina a odolný výkonný motor. 
Díky bohatému příslušenství toho ale mlýnek umí mnohem víc: odšťavní 
měkké ovoce, např. bobuloviny a citrusy, vyrobí uzeniny a nastrouhá 
zeleninu nebo suché pečivo.

VLASTNOSTI
• Výkonný motor o příkonu 1 500 W, odolné ocelové nože a disky na mletí masa
• Zpracuje 1,65 kg masa za minutu
• Zpětný chod pro snadné čištění
• Nástavce na odšťavňování (bobuloviny, citrusy, měkká zelenina), plnění klobás 

a strouhání
• Tři mlecí disky – hrubý/oválný  

a kulatý 7,4 + 4,2 mm
• Úložný prostor na disky  

a napájecí kabel

RYCHLE A SNADNO NAMELE RŮZNÉ DRUHY MASA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍPRAVA POKRMŮ

Mlýnek na maso 

SMG 4381
S tímto mlýnkem si namelete 
maso na dokonalé hamburgery, 
masové kuličky nebo karbanátky. 
To všechno rychle, bez namáhavé 
práce a nepořádku v kuchyni. 

SENCOR používá výhradně vysoce 
kvalitní materiály a díly, jako jsou nože 
z nerezové oceli a odolný výkonný 
motor. Díky bohatému příslušenství 
toho ale umí mnohem víc: vymačká pro 
vás zdravou ovocnou šťávu nebo vyrobí 
uzeniny. 

VLASTNOSTI
• Výkonný motor o síle 1 500 W
• Mlecí nože a disky z odolné oceli
• Zpracuje 1,65 kg masa za minutu
• Zpětný chod usnadňuje čištění
• Nástavce pro odšťavňování (bobuloviny,  

citrusy, měkká zelenina) a plnění klobás 
• Tři mlecí disky – hrubý/oválný  

a kulatý 7,4 + 4,2 mm
• Úložný prostor na disky a napájecí kabel

Mlýnek na maso 

SMG 4200WH
Pokud potřebujete namlet maso rychle a bez 
námahy, spolehněte se na SMG 4200WH. 
Mlecí nůž a disk s oválnými otvory jsou 
vyrobené z odolné oceli a zvládnou zpracovat 
až 30 kilogramů masa za hodinu. 

Díky dalšímu příslušenství můžete mlýnek použít 
i ke strouhání zeleniny a ovoce nebo k mletí 
strouhanky.

VLASTNOSTI
• Rychlé a snadné mletí všech druhů masa 
• Mlecí nůž a disk z odolné oceli 
• Protiskluzové nožičky 
• Zpracuje 30 kg masa za hodinu díky 500W 

motoru
• Příslušenství na strouhání zeleniny a ovoce 

a výrobu strouhanky
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PŘÍPRAVA POKRMŮ

KRÁJEČE POTRAVIN

DOKONALOST 
V KAŽDÉM PLÁTKU

• Kvalitní materiály: kov a nerez
• Snadné a bezpečné používání
• Praktický design, jednoduchá 

údržba
• Jednoduché nastavení funkcí 

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR KRÁJEČ 
POTRAVIN

Naše kráječe ocení nejen velké rodiny a domácnosti, kam 
často zavítají hosté, ale také malé podniky. Krájí totiž rychle 
a precizně. Poradí si s chlebem, sýrem nebo salámem, prostě 
s čímkoli, co potřebujete rychle nakrájet.

Jistě vás nepřekvapí, že naše kráječe mají kvalitní kovovou konstrukci, 
odnímatelný nerezový krájecí kotouč a podavač s posuvnou lištou 
a zarážkami v obou směrech. Praktickým voličem nastavíte šířku plátků 
od 1 do 15 mm. Přítlačný podavač má záchytné trny, které zabraňují 
nechtěnému posouvání potravin při krájení. Lze jej ale snadno vyjmout, 
například když krájíte velký bochník chleba. Všechny odnímatelné části 
se navíc snadno čistí a myjí.
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Kráječ potravin

SFS 4050SS

Kráječ potravin

SFS 3050SL

Kráječ potravin

SFS 1000WH
SFS 1000WH SFS 1001GR

Podavač s hladkou posuvnou lištou a zarážkami v obou směrech 
je velmi praktický – usnadňuje totiž práci a zvyšuje bezpečnost. 

Pří krájení větších kusů potravin ho však můžete úplně vysunout. Stejně 
tak vyjmete krájecí disk, abyste ho mohli pohodlně očistit a umýt. 
Díky průměru krájecího kotouče 190 mm přístroj využijete při přípravě 
nejrůznějších potravin.

Usnadněte si práci v kuchyni s elektrickým kráječem potravin  
SFS 3050SL! Odnímatelný krájecí kotouč z nerezové oceli 
(průměr 170 mm) s regulátorem šířky řezu (1-23 mm) vám 
pomůže, kdykoli budete potřebovat rychle a rovnoměrně krájet.

Tento praktický kráječ se snadno skladuje, protože má sklopnou 
základní desku. I přes kompaktní rozměry je skutečně výkonný, 
při práci používá krájecí kotouč o průměru 170 mm.

VLASTNOSTI
• Vyjímatelný 190mm krájecí kotouč, 150W motor
• Snadné čištění a mytí
• Nastavení šířky pomocí otočného regulátoru (1-15 mm)
• Integrovaný chránič palce, protiskluzové nožičky
• Podavač s hladkou posuvnou lištou a zarážkami

VLASTNOSTI
• Vyjímatelný krájecí kotouč z nerezové oceli (průměr 170 mm)
• Otočný regulátor šířky řezu (1-23 mm)
• Podavač s hladkou posuvnou lištou a zarážkami v obou směrech
• Přítlačný podavač se záchytnými trny, které zabraňují 

vyklouznutí potravin při krájení
• Jmenovitý příkon 100 W, 220-240 V

VLASTNOSTI
• Odnímatelný krájecí kotouč o průměru 170 mm,  

100W motor
• Snadné čištění a mytí
• Nastavení šířky pomocí otočného regulátoru (1-15 mm)
• Integrovaný chránič palce a prstů, protiskluzové nožičky
• Dětská pojistka zabraňující náhodnému spuštění
• Podavač se zarážkami 
• Kompaktní rozměry (339 x 109 x 206 se složenou základní deskou), 1,98 kg
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KUCHYŇSKÉ VÁHY
Vybavíte si kuchyňské váhy ze starých filmů? Býval to velký přístroj se dvěmi miskami –  
na jedné ležel vážený předmět a na druhou se postupně přidávala závaží. Teprve když  
se zobáčky potkaly uprostřed, bylo možné odečíst hmotnost. To už jsou naštěstí jen  
vzpomínky. Moderní kuchyňské váhy značky SENCOR potřebují asi tolik místa jako  
časopis, ty nejtenčí mají tloušťku pouhých 14 mm. 

NA JEDINÝ GRAM 
PŘESNĚ

Díky povrchu ze třímilimetrového tvrzeného bezpečnostního skla se 
jen tak nerozbijí. Mimořádně velký LCD displej pohotově zobrazuje 
hmotnost v gramech. Pokud chcete váhu otestovat, použijte kuličku 
pepře – přístroj vůbec nezaváhá. 

Naše váhy jsou totiž tak citlivé, že dokáží navážit i jediný gram. 
Na druhou stranu si poradí i s pytlem mouky, maximální kapacita 
vybraných modelů je až 30 kilogramů. Pokud snad náhodou nasypete 
o něco víc, displej začne varovně blikat.

Váhy SENCOR mají samozřejmě funkci Tare, která vynuluje hmotnost 
nádoby. Praktická je i volba jednotek, vážit můžete nejen v kilogramech 
a librách, ale také objem vody nebo mléka. 

PŘÍPRAVA POKRMŮ

• Vysoce kvalitní tvrzené 
bezpečnostní sklo

• Mimořádně velký LCD displej
• Vysoká přesnost vážení
• Výběr jednotky
• Snadné ovládání 
• Velmi tenký, moderní design

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR 
KUCHYŇSKOU VÁHU
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Kuchyňská váha Strongman

SKS 7300
Svůj název Strongman, čili silák, nezískala tato 
kuchyňská váha náhodou. Unese totiž až 
30 kg, takže na ni můžete položit, cokoli 
v kuchyni najdete. 

Bíle podsvícený LED displej usnadňuje čtení 
hodnot. Samozřejmostí je funkce Tare, 
která umožňuje postupné vážení přísad 
a zároveň odečítá hmotnost nádoby. 
Silák toho však umí ještě víc. Funkce Hold 
vám usnadní vážení ingrediencí ve velké nádobě, 
přes kterou nevidíte na displej. V takovém případě stačí 
podržet tlačítko po dobu 3 sekund a výsledek zůstane 
na displeji, i když mísu sundáte.

VLASTNOSTI
• Váživost až 30 kg / přesnost vážení 2 g
• Funkce Tare umožní postupné vážení dalších ingrediencí
• Funkce Hold ukazuje hmotnost i po sundání  

váženého předmětu
• Povrch z nerezové oceli
• Velký LED displej s bílým podsvícením
• Dotykové ovládání
• Senzory v nožičkách váhy
• Automatické vypnutí při nečinnosti

Kuchyňská váha 

SKS 5400
Tato lehká, ale odolná kuchyňská váha z nerezové 
oceli má praktický, ultratenký design. Sama se 
vypne, když ji nepoužíváte. 

Aby vážila skutečně přesně, je vybavena 
4 senzory. Praktická je i možnost volby 
jednotek. Dodává se včetně dvou 3V lithiových 
baterií, takže může hned začít pracovat.

VLASTNOSTI
• 4 senzory pro vyšší přesnost vážení
• Velmi tenký design (tloušťka pouhých 14 mm)
• Povrch odolný proti otiskům prstů
• Velký displej LCD (57 x 27 mm) s modrým inverzním podsvícením
• Váživost 5 kg
• Funkce Tare vynuluje hmotnost mísy
• Citlivost vážení 1 g
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PŘÍPRAVA POKRMŮ

Kuchyňská váha 

SKS 5036YL

VLASTNOSTI
• Ultra tenký design, výška pouhých 16 mm
• Povrch z tvrzeného 4mm bezpečnostního 

skla se snadno čistí
• Velký LCD displej 55 x 25 mm
• Váživost do 5 kg
• Tare funkce s postupným dovažováním
• Dotykové ovládání bez tlačítek prodlužuje 

životnost
• Citlivost 1 g, 4 senzory zaručují vysokou 

přesnost vážení
• Možnost volby jednotek (g/ml)
• Automatické vypnutí při nečinnosti

SKS 5030WH SKS 5031GR SKS 5032BL 
SKS 5033OR SKS 5034RD SKS 5035VT 
SKS 5046YL SKS 5037TQ SKS 5038RS

Tato kuchyňská váha s ultra tenkým designem – 
výška pouhých 16 mm – má povrch z tvrzeného 
skla, které usnadňuje čištění. Velký LCD displej 
o rozměrech 55 x 25 mm umožňuje snadné 
čtení hodnot. Váha váží až do 5 kg, dotykové 
ovládání jí dává dlouhou životnost. 

Tare funkce s postupným dovažováním jsou naprostou 
samozřejmostí. O vysokou přesnost vážení se starají 
čtyři snímače, které dávají váze citlivost 1 g. Jednotky 
měření lze přepínat mezi gramy a mililitry. Váha se 
sama vypne po 60 sekundách nečinnosti. Vybírat 
můžete z široké nabídky barev, které skvěle doplní vaši 
kuchyň.
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Kuchyňská váha 

SKS 30WH
Široký výběr barev dělá z této váhy skvělý 
designový kousek do každé kuchyně. 

Dotykové ovládání prodlužuje životnost, 
zatímco jednolitý plastový povrch zaručuje 
snadnou a hygienickou údržbu. Velký 
podsvícený LCD displej usnadňuje 
čtení hodnot a čtyři senzory se starají 
o vysokou přesnost vážení.

Kuchyňská váha 

SKS 4030BK/WH

VLASTNOSTI
• Praktický design s odnímatelnou nerezovou 

miskou o objemu 1 litr
• Nakloněný velký LCD displej, dvě velká tlačítka
• Čtyři senzory zaručují vysokou přesnost vážení
• Automatické vypnutí
• Váživost do 5 kg s citlivostí 1 g
• Výběr jednotek váhy (g/lb:oz) nebo objemu  

(ml/fl:oz)
• Indikátor vybité baterie a přetížení

VLASTNOSTI
• Dotykové ovládání bez tlačítek  

prodlužuje životnost
• Velký podsvícený LCD displej (5,3 x 2,3 cm)
• Tare funkce s postupným dovažováním
• Jednolitý plastový povrch se snadno a hygienicky udržuje
• Čtyři senzory zaručují vysokou přesnost vážení
• Kontrastní podsvícení usnadňuje odečítání hodnot
• Váživost do 5 kg s přesností 1 g
• Automatické vypnutí při nečinnosti po 60 sekundách
• Indikátor vybité baterie a přetížení

Tato kuchyňská váha má praktickou 
vyjímatelnou nádobu z nerezové oceli, a tak 
už nemusíte hledat talíř, šálek nebo misku, 
když chce zvážit ingredience. 

Misku samozřejmě snadno umyjete, a tak je 
používání naprosto hygienické. Váhu přepnete i na 
měření objemu mléka nebo vody, případně na jiné 
jednotky (libry a unce).
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SUŠIČKY POTRAVIN
Sušení je ideální způsob, jak uchovávat ovoce, houby, bylinky i maso. Je totiž zdravé, šetrné, 
a obejde se bez přidaných chemických látek. Potraviny si zachovají nejen skvělou chuť, ale také 
potřebné vitamíny a minerály. Stačí nakrájené plátky položit na plato a nastavit teplotu a čas. 
O zbytek se postarají sušičky potravin značky SENCOR.

Co je na nich tak úžasného? Teploty v širokém rozmezí 35 °C  
až 75 °C umožňují sušit nejrůznější potraviny. Zvládnou nejen 
všechny druhy ovoce a zeleniny, ale také houby, bylinky na čaj, 
koření, nebo dokonce maso. Můžete je také použít k přípravě 
moderních a zdravých RAW potravin.

Sušičky potravin SENCOR zvládnou až deset plat a technologie 
horizontálního proudění vzduchu se postará rovnoměrné rozložení 
tepla v celém vnitřním prostoru. Díky tomu se všechny potraviny suší 
stejně rychle a plata není potřeba otáčet. 

Jistě vás nepřekvapí, že jsou tyto přístroje vybavené přehledným 
a intuitivním ovládáním teploty a LED displejem, kde nastavíte čas. 
Pokud si nejste jisti, jakou teplotu použít, poradí vám ikony  
na ovládacím panelu. Automatické vypnutí obstará elektronický 
časovač.

PŘÍPRAVA POKRMŮ

• Unikátní program na řízení 
času a teploty

• Inovativní technologie 
horizontálního proudění 
vzduchu

• Sušení nejrůznějších potravin 
ve velkém množství

• Intuitivní ovládání a nastavení
• Bezpečnostní funkce
• Vysoce kvalitní materiály

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR SUŠIČKU 
POTRAVIN

KŘEHKÉ A CHUTNÉ 
VITAMÍNY  

PO CELÝ ROK
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Sušička potravin

SFD 6600BK
Tato velkokapacitní sušička potravin má 5 
praktických automatických programů na sušené 
maso, jablka, houby, bylinky a koření a těstoviny.

VLASTNOSTI
• 5 automatických programů
• Technologie horizontálního proudění vzduchu
• 12 tepelně odolných plat
• 1 plato na RAW potraviny
• Nastavení teploty od 35 do 75 °C
• Příkon 500 W
• Sušicí plata lze mýt v myčce 

Sušička potravin

SFD 7000BK
Dobu sušení v této velkokapacitní 
sušičce potravin rychle nastavíte po 
desetiminutových krocích. 

Plata mají speciální konstrukci, která 
zabraňuje tvorbě plísní a optimalizuje 
cirkulaci vzduchu. Sušička je vhodná 
pro všechny druhy zeleniny a ovoce, na 
bylinky a semena, houby a dokonce i maso, 
ryby nebo těstoviny. Sušit můžete nejen 
potraviny, ale i dekorace, jako je potpourri 
nebo okvětní plátky.

VLASTNOSTI
• Technologie horizontálního proudění vzduchu
• 10 plat z nerezové oceli
• 1 plato na RAW potraviny
• Nastavení teploty od 35 do 75 °C
• Příkon 800 W
• Sušicí plata lze mýt v myčce 
• Tepelná pojistka proti přehřátíDOBU SUŠENÍ RYCHLE 

NASTAVÍTE PO 
DESETIMINUTOVÝCH KROCÍCH

TECHNOLOGIE 
HORIZONTÁLNÍHO PROUDĚNÍ 

VZDUCHU

PODSVÍCENÝ LED DISPLEJ
A 5 AUTOMATICKÝCH

PROGRAMŮ
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MIXÉRY
Ovoce, zelenina, semínka nebo dokonce maso a tvrdé 
ořechy – to všechno zvládnou zpracovat naše moderní 
mixéry. Vykouzlí pro vás chutné a zdravé koktejly nebo 
pomohou s přípravou jídel. Jen si představte, kolik času 
mixér ušetří a jak náročné by bylo všechno to krájení, 
krájení, drcení a mačkání, když byste na něj byli sami.

S nejrůznějšími modely si připravíte superzdravou snídani 
nebo svačinu během několika sekund. Krémová polévka, 
která vás zahřeje, když přijdete domů z práce, je za 
chvilinku hotová. A dokonce i čerstvá přesnídávka může  
být k dispozici během minuty. Vždyť všichni víme, jak 
nerady děti čekají na jídlo.

Mixéry SENCOR jsou vyrobené z vysoce kvalitních, 
bezpečných a odolných materiálů. Klíčové je, že 
zachovávají všechny důležité vitamíny, živiny a enzymy. 
S našimi spotřebiči si tak vychutnáte čerstvě rozmixované 
suroviny s jistotou, že jídlo bylo připraveno s maximální 
možnou péčí. K dispozici máte navíc spoustu příslušenství, 
které se nejen snadno se používá, ale také čistí. S mixéry 
SENCOR je zdravý životní styl prostě hračka. 
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MIXÉRY

Pokud jste si někdy připravovali koktejl v obyčejném 
mixéru, určitě víte, že je nejlepší ho hned vypít. Za několik 
hodin totiž chutná a vypadá úplně jinak. Odborná analýza 
by prozradila, že většina vitamínů a enzymů je pryč. A to 
je velká škoda nejen s ohledem na čas, který jste přípravě 
věnovali, i peníze, které jste za ingredience zaplatili. 
Vakuové mixery od SENCOR na to proto jdou jinak, 
používají při mixování vakuum. Nejprve z nádobky odstraní 

všechen vzduch a pak teprve začnou 
mixovat.

VAKUOVÉ  
MIXÉRY

VITAMÍNY A ŽIVINY  
V KAŽDÉ PORCI

• Vakuová technologie zachovává 
vitamíny, živiny a enzymy po 
dlouhou dobu a zabraňuje oxidaci 
a množení mikroorganismů

• Extra výkonný motor
• Nádoby vyrobené z vysoce 

odolného materiálu Tritan
• Snadná volba různých programů 

a rychlostí
• Jednoduché ovládání a rychlé čištění
• Bezpečnostní prvky

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR VAKUOVÝ 
MIXÉR 

Připraví tak dokonale rozmixované čerstvé šťávy, chutné koktejly 
nebo krémové polévky. Mixéry SENCOR jednoduše promění jakékoli 
ovoce, zeleninu, semínka nebo dokonce maso a tvrdé ořechy 
v chutné pokrmy. 

Díky nim můžete mít superzdravou snídani nebo svačinu hotovou 
během několika sekund. Krémové polévky a dětské přesnídávky 
budou připravené za chvilinku.

Mixéry SENCOR jsou vyrobené ze špičkových, bezpečných 
a odolných materiálů. A protože uchovávají všechny důležité 
vitamíny, živiny a enzymy, můžete si naplno vychutnat dokonale 
čerstvou chuť.

PROČ VAKUOVÝ 
MIXÉR?

• Zachová více 
vitamínů a živin 

• Větší objem a méně 
pěny

• Šťáva se neodděluje 
od vlákniny

• Zásadně delší doba 
skladování (až 30 
dní)
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VLASTNOSTI 
• Příkon 1 500 W
• 7 programů (SMOOTHIE, NUTRI BLEND, SMOOTHIE 

EXTRA, KRÉMOVÉ POLÉVKY, LEDOVÁ TŘÍŠŤ, MOUKA 
A OŘECHY, PULSE/EXTRA)

• 28 000 otáček za minutu zaručuje rychlou přípravu jídel 
a nápojů

• Přednastavené programy s technologií inteligentního 
mixování SENCOR® Nutri 

• PULSE pro okamžité mixování a drcení ledu
• 8 vysoce kvalitních nožů z nerezové oceli s titanovým 

povrchem
• Příslušenství: tritanová mixovací nádoba o objemu  

1,5 l + 2 x 0,7 sportovní nádoba na uchování nápojů  
• Délka napájecího kabelu 1,1 m
• Bezpečnostní mechanismus umožňuje spuštění pouze  

ve správné poloze
• Protiskluzové nožičky pro větší bezpečnost

Vakuový mixér

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

Jen kombinace vysoce kvalitních materiálů 
a špičkových technologií zaručí dokonalé mixování. 
Vakuové přístroje navíc chrání čerstvé ingredience před 
oxidací, množením mikroorganismů i jejich toxiny. 

S každým nápojem tak dostanete pořádnou porci vitamínů, 
enzymů, minerálů a živin, to vše s přirozenou chutí a vůní. Extra 
odolné, vysoce kvalitní titanové nože snadno zpracují celé 
ovoce, tvrdé ořechy, zeleninu, semínka a další superpotraviny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MIXOVACÍ NÁDOBA Z TRITANU (PCTG)  
O OBJEMU 1,5 L, 2X 0,7L SPORTOVNÍ 
LÁHEV NA UCHOVÁNÍ NÁPOJŮ, 
VAKUOVACÍ JEDNOTKA
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TRITANOVÉ LÁHVE VEJDOU SE 
DO DVEŘÍ CHLADNIČKY

VŠECHNY ODNÍMATELNÉ ČÁSTI 
LZE MÝT V MYČCE 

8 TITANOVÝCH NOŽŮ
Odolná nerezová ocel

Nože s titanovým povrchem

UNIKÁTNÍ VAKUOVACÍ JEDNOTKA
Variabilní odnímatelná vakuovací jednotka
Vytvoří vakuum v mixovací nádobě i sportovních lahvích
Praktické uložení v zadní části mixéru

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE V KOMPAKTNÍCH ROZMĚRECH
Automaticky detekuje nasazené příslušenství
Automaticky přizpůsobí program mixovací nádobě nebo sportovní láhvi
Inteligentní nastavení se 6 programy

MIXÉRY

TRITANOVÁ 
SPORTOVNÍ LÁHEV

Tritanová láhev  
o objemu 0,7 l

Bez BPA

SPORTOVNÍ VÍČKO
Nekape

Pohodlné zavírání, široké hrdlo
Speciální konstrukce usnadňuje používání

Pohodlné nošení díky poutku

TRITANOVÁ  
MIXOVACÍ NÁDOBA

Velmi odolný 1,5l džbán z Tritanu
Neobsahuje BPA

MULTICYKLONOVÁ 
TECHNOLOGIE
Speciální konstrukce 
čepelí, nádoby a láhve
Technologie pro dokonale 
hladké mixování
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MIXÉRY

• Mimořádně výkonný 
stejnosměrný motor s 10letou 
zárukou

• 10 rychlostí na výběr
• Bezpečnostní mechanismus
• Přednastavené programy
• Vysoce kvalitní, inovativní 

materiály (2l nádoba z Tritanu)
• Nadčasový, praktický design

Nejen sportovci, manažeři a matky malých dětí potřebují 
v dnešním uspěchaném světě podávat vysoké výkony. Spoustu 
energie potřebujeme my všichni. Základem je správná výživa, 
kterou nám polotovary a rychlé občerstvení skutečně nedají. 

Batolata a malé děti by měly jíst kvalitní potraviny, aby si vytvořily 
správné stravovací návyky. Nenechávejte proto nic náhodě a nechte 
super mixéry SENCOR proměnit ovoce, zeleninu, semínka, ořechy 
a bylinky v super koktejly, přesnídávky, domácí zmrzliny, kaše 
a polévky, které splní i ty nejpřísnější požadavky výživových specialistů.

Super mixéry umí dokonce vyrobit domácí mouku ze semínek a ořechů, 
a tak jsou skvělou volbou pro všechny, kteří trpí potravinovými alergiemi, 
například na lepek. 10letá záruka napovídá, že mixér SENCOR toho 
hodně vydrží. Je skutečně odolný, zvládá 30 000 otáček za minutu, při 
kterých šest vysoce kvalitních ocelových nožů s titanovým povrchem 
precizně rozmixuje všechny suroviny.

SUPER MIXÉRY
PROČ SI VYBRAT  
SENCOR SUPER 
MIXÉR

SILNÉ A PRECIZNÍ
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VLASTNOSTI 
• 28 000 otáček za minutu zaručuje rychlou přípravu pokrmů a nápojů
• Příkon 1 800 W v šesti přednastavených programech
• Technologie SENCOR® Nutri Smart zaručí dokonalé mixování pomocí 

přednastavených programů 
• Osm rychlostí, funkce PULSE dodá maximální výkon 
• Šest nerezových nožů s titanovým povrchem
• Odolná nádoba z Tritanu o objemu 2 l 
• Vyrobeno z hygienického materiálu bez obsahu BPA

ŠEST NOŽŮ Z NEREZOVÉ OCELI 
S TITANOVÝM POVRCHEM

Multifunkční mixér

SBU 7730BK

SPECIÁLNÍ KRYT REDUKUJÍCÍ HLUK

Rychlý a výkonný pomocník se sedmi 
přednastavenými programy a funkcí 
PULSE, která zaručí maximální rychlost 
mixování. Speciální kryt snižuje hlučnost 
o celých 20 %, a tak můžete přístroj 
používat, i když děti spí.

Super mixér

SBU 8850NP

VLASTNOSTI 
• 33 000 otáček za minutu se postará o rychlou 

přípravu pokrmů a nápojů
• Technologie SENCOR® Nutri Smart zaručí 

dokonalé výsledky pomocí přednastavených 
programů

• Příkon 2 000 W pro dokonale tekutou 
konzistenci

• Funkce PULSE dodá maximální rychlost
• Funkce Ice Crush nadrtí led
• 7 přednastavených programů a tři rychlosti 
• Odolná nádoba z Tritanu 
• Šest nerezových nožů s titanovým povrchem
• Vyrobeno z hygienického materiálu  

bez obsahu BPA
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MIXÉRY

DOPŘEJTE SI 
ENERGII ZE SMOOTHIE

NUTRI MIXÉRY
Jak už samotný název napovídá, se superpotravinami si 
budou supermixéry skvěle rozumět. A právě takový mixér 
od SENCOR promění ovoce, zeleninu a další potraviny 
včetně ořechů a semínek na tekutou energii. Přednastavené 
programy připraví smoothie nebo zdravý nápoj, který vám 
dodá okamžitou vzpruhu, třeba po sportu. Výkonný motor 
s desetiletou zárukou a šesti vysoce kvalitními odnímatelnými 
noži z nerezové oceli je tak silný, že rozdrtí i led. 

Neváhejte a namixujte si nápoj v 1,3litrové nádobě nebo sportovní láhvi, 
kterou stačí zavřít a vyrazit. Obě nádoby jsou vyrobeny z pevného 
Tritanu, a tak se nemusíte bát, že se vám rozbijí. Použít je můžete i na 
uskladnění super nápojů v ledničce.

Dva další nástavce – pomalý odšťavňovač a odšťavňovač citrusů – 
vám pomohou vymačkat čerstvou šťávu plnou vitamínů a enzymů. 

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR NUTRI 
MIXÉRY
• Extra výkonný motor s 10letou 

zárukou
• Nová technologie mixování 

SENCOR Nutri Smart Blending
• Výměnné nože z vysoce kvalitní 

oceli 
• Přednastavené programy
• Bezpečnostní mechanismy
• Příslušenství na mixování 

a přepravu
• Snadné použití a čištění
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Tento nutri mixér promění jediným 
stisknutím tlačítka jakékoliv suroviny 
na lahodné osvěžující smoothie, které 
vašemu tělu poskytne okamžitou 
energii a také základní živiny. Je 
perfektním pomocníkem pro všechny 
věkové skupiny. Snadno se ovládání 
i udržuje.

VLASTNOSTI 
• Příkon 1 200 W s 22 000 otáčkami za minutu
• Přednastavené mixovací programy + funkce PULSE
• Extrahuje živiny ze semínek, zrn a ořechů
• Čtyři nádoby z Tritanu (2 x 0,8 l a 2 x 1 l)
• Šest nerezových nožů s titanovým povrchem
• Vyrobeno z bezpečného materiálu bez obsahu BPA

ŠEST NOŽŮ Z NEREZOVÉ OCELI 
S TITANOVÝM POVRCHEM

NÁDOBY Z TRITANU 

Nutri mixér 

SNB 6601RD
SNB 6600BK SNB 6601RD
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MIXÉRY

ŠEST NEREZOVÝCH 
NOŽŮ S TITANOVÝM 
POVRCHEM 

Tento nutri mixér promění jediným 
stisknutím tlačítka jakékoliv suroviny  
na lahodné osvěžující smoothie, které 
vašemu tělu poskytne okamžitou  
energii a také základní živiny. 

Je perfektním pomocníkem pro všechny  
věkové skupiny. Snadno se ovládá i udržuje.

Nutri mixér 

SNB 4300WH

VLASTNOSTI 
• Příkon 1 200 W s 20 000 otáčkami za minutu
• Přednastavené mixovací programy + funkce PULSE
• Extrahuje živiny ze semínek, zrn a ořechů
• Dvě odolné nádoby z Tritanu o objemu 0,8 l a 1 l
• Šest nerezových nožů s titanovým povrchem
• Vyrobeno z bezpečného materiálu bez obsahu BPA

NÁDOBY  
Z TRITANU

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

PŘÍSLUŠENSTVÍ

58



5959

NUTRI MIXÉRY



MIXÉRY

LAHODNÉ,  
ZDRAVÉ  

A ČERSTVÉ  
SMOOTHIE

SMOOTHIE MIXÉRY
Pokud hledáte šikovného pomocníka, který rychle promění 
oblíbené ingredience na zdravý koktejl, vyzkoušejte 
automatický smoothie mixér SENCOR. Ovládání je velmi 
jednoduché – na rozdíl od kuchyňských robotů vám totiž 
nápoj připraví přímo v láhvi na pití. 

Stačí jen nasadit víčko, které chrání koktejl proti vylití, a vzít si čerstvý 
drink do práce nebo na výlet.  Láhev se vám pohodlně vejde do 
batohu nebo kabelky a díky svému tvaru i do držáku na kole nebo 
v autě. Pohodlné očko usnadňuje přenášení, ale i kdyby vám láhev 
náhodou upadla, nerozbije se. Je totiž vyrobená z materiálu odolného 
proti nárazu.

Stačí přidat ovoce nebo zeleninu a smoothie mixér SENCOR vám 
připraví zdravou svačinu nebo oběd i v kanceláři. Dva režimy dokáží 
zpracovat nejen měkké ovoce, jako jsou maliny a jahody, ale i tvrdší 
druhy, jako je ananas nebo hrušky.

PROČ SI VYBRAT 
SENCOR SMOOTHIE 
MIXÉR
• Vysoce výkonný motor
• Nejkvalitnější materiály 

(nerezová ocel s titanovým 
povrchem zabraňuje oxidaci, 
Tritan bez obsahu BPA je 
vysoce odolný a bezpečný)

• Dva přednastavené programy
• Praktické příslušenství
• Bezpečnostní prvky
• Snadná obsluha a čištění
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dva přednastavené programy připraví lehké koktejly z měkkého ovoce  
i hustší nápoje z tvrdších surovin, jako je ananas a mrkev. 

Speciální vakuové víčko uchová živiny a čerstvou chuť. Nápoje můžete mít vždy s sebou 
díky unikátním sportovním lahvím ve dvou velikostech (0,3 l a 0,9 l). Smoothie mixér 
je vybaven šesti vysoce kvalitními odnímatelnými noži z nerezové oceli s titanovým 
povrchem, které zabraňují ztrátě enzymů a vitamínů a snižují oxidaci. 

VLASTNOSTI 
• Program SOFT na lehké koktejly z měkkého 

ovoce a zeleniny, 45 sekund
• Program HARD na tvrdé ovoce a zeleninu, 

jako je ananas a mrkev, 60 sekund
• Speciální vakuové víčko zachová živiny 

a čerstvou chuť
• Jedinečné sportovní láhve (2x 0,3 l a 2x 0,6 l) 

z Tritanu, odolného proti nárazům, bez BPA
• Skleněná mixovací nádoba o objemu 0,9 l
• Speciální mlýnek na kávu a bylinky
• Šest nožů z nerezové oceli s titanovým 

povrchem, které zabraňují ztrátě enzymů 
a vitamínů a snižují oxidaci

• Přísavky a protiskluzové nožičky pro 
maximální bezpečnost

Automatický smoothie mixér 

SBL 7570SS
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MIXÉRY

Automatický smoothie mixér 

SBL 7550SS

VLASTNOSTI 
• Program SOFT na koktejly z měkkého ovoce 

a zeleniny, 45 sekund
• Program HARD na tvrdé ovoce a zeleninu, 

jako je ananas a mrkev, 60 sekund
• Dvě unikátní nárazuvzdorné nádoby 

o objemu 0,6 litru vyrobené z Tritanu bez 
obsahu BPA

• Skleněná mixovací nádoba o objemu 0,9 litru
• Šest čepelí z nerezové oceli s titanovým 

povrchem, které zabraňují ztrátám enzymů 
a vitamínů a snižují oxidaci

• Přísavky a protiskluzové nožičky pro 
maximální bezpečnost

S automatickým smoothie mixérem si snadno a rychle 
připravíte zdravý nápoj. Během pouhých 45 sekund zpracuje 
program SOFT šťavnaté ovoce a zeleninu. 

Program HARD potřebuje jen 60 sekund na to, aby 
proměnil tvrdé suroviny, jako je mrkev nebo ananas, na 
lahodný a prospěšný drink. Dvě sportovní láhve o objemu 
0,6 litru vyrobené z Tritanu jsou odolné proti nárazu,  
a tak si je můžete vzít s sebou kamkoliv. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Smoothie mixér

SBL 7172BL

Ať už máte raději jahody nebo ananas, tento šikovný  
přístroj vám připraví koktejly přesně tak, jak si přejete.

Měkké i tvrdé ovoce a zeleninu promění v lahodné smoothie,  
které si můžete vzít ihned na cesty.

VLASTNOSTI 
• Příkon 800 W
• Dva přednastavené 45/60sekundové  

programy na měkké nebo tvrdé ovoce  
na jeden stisk tlačítka 

• O 60 % vyšší výkon díky multicyklónovému  
efektu, který je výsledkem inovativní konstrukce láhve a nožů

• Dvě exkluzivní sportovní láhve o objemu 0,6 l vyrobené  
ze špičkového materiálu Tritan

• Šest vysoce kvalitních odnímatelných nožů  
z nerezové oceli s titanovým povrchem

• Vynikající stabilita díky nově přidaným přísavkám
• Vyrobeno z bezpečného materiálu bez obsahu BPA
• Pulzní spínač pro efektivní mixování
• Zabraňuje ztrátě enzymů a vitamínů
• Snižuje oxidaci smoothie
• LED indikátor procesu mixování

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

VAKUOVÉ 
VÍČKO

Ve speciální edici Solid si můžete vybrat barvu mixéru 
podle svého vkusu. Přístroj se skvěle hodí na přípravu 
fitness nápojů i drinků z čerstvého ovoce. 

VLASTNOSTI 
• Dvě odnímatelné nádoby o objemu 0,6 l a 0,3 l
• Mixovací nádobu můžete použít jako cestovní láhev
• Příkon 500 W
• Čtyři vysoce kvalitní nože z nerezové oceli s titanovým povrchem
• Vyrobeno z bezpečného materiálu bez obsahu BPA
• Pasuje do držáku nápojů v autě

Smoothie mixér

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

STOLNÍ 
MIXÉRY
Mixéry od SENCOR jsou praktickými pomocníky v každé 
domácnosti, s nimiž je mixování snadné jako nikdy předtím. Hodí 
se na přípravu polévek, přesnídávek, koktejlů nebo omáček, 
prostě kdykoli potřebujete suroviny důkladně rozmixovat. 

Šest odnímatelných nožů z nerezové oceli mixuje, drtí a míchá 
nepřekonatelnou silou, kterou nezastaví led ani ořechy. Nože mají 
navíc titanový povrch, který zabraňuje ztrátě cenných vitamínů 
a enzymů z ovoce a zeleniny.

Vyzkoušejte, kolik ingrediencí pojme velká skleněná nádoba o objemu 
1,5 litru. Je vyrobená z praktického termo skla, které odolá teplotě 
až 100 °C, a tak se nemusíte se bát horkých omáček ani polévek. 
Šikovným otvorem ve víku můžete doplňovat tekutiny i během 
mixování. Co třeba vyzkoušet polévku?

PROČ SI VYBRAT 
SENCOR STOLNÍ 
MIXÉR
• Vysoce výkonný motor
• Nejkvalitnější materiály 

(nerezová ocel s titanovým 
povrchem zabraňuje oxidaci, 
Tritan bez obsahu BPA je 
vysoce odolný a bezpečný)

• Vysoce kvalitní nádoba ze skla 
odolného vůči vysokým teplotám

• Další funkce (drcení ledu a Nutri 
Smart Blending)

• Bezpečnostní prvky
• Snadná obsluha a čištění
• Velmi praktický design

VITAMÍNOVÝ 
KOKTEJL  

VŽDYCKY PO RUCE

64



Stolní mixér

SBL 4371
Ideální mixér na přípravu hladkých krémových polévek, čerstvě 
rozmixovaných příkrmů, zeleninových omáček, ovocných koktejlů s 
drceným ledem a dalších pokrmů.

Stolní mixér

SBL 3271SS
SBL 3271SS SBL 3272RD

VLASTNOSTI
• Vyměnitelné vysoce kvalitní nože z nerezové oceli
• Příkon 600 W
• Funkce Pulse na okamžité mixování a drcení ledových kostek
• 2 rychlosti
• Podsvícení ovládacího kolečka
• Základna z nerezové oceli
• Pogumovaná objímka pro snazší vyjímání  

mixovací nádoby ze základny mixéru
• Malé vnitřní průhledné víčko na přidávání  

p̀řísad během mixování
• Odnímatelné části lze mýt v myčce 
• Protiskluzové nožičky
• Skleněná mixovací nádoba  

o objemu 1,5 litru
• Podsvícená stupnice

VLASTNOSTI
• Vyjímatelné, vysoce kvalitní nože  

z nerezové oceli
• Příkon 600 W
• Funkce Pulse na okamžité mixování  

a drcení kostek ledu
• 2 rychlosti
• Délka napájecího kabelu 90 cm
• Víko s plnicím hrdlem a dávkovací trubicí
• Malé vnitřní průhledné víčko na přidávání  

přísad během mixování
• Odnímatelné části lze mýt v myčce 
• Skleněná mixovací nádoba o objemu 0,8 l
• Protiskluzové nožičky

SIdeální mixér na přípravu hladkých krémových 
polévek, čerstvě rozmixovaných příkrmů, zeleninových 
omáček nebo ovocných koktejlů.
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Čerstvé ovocné nebo zeleninové šťávy jsou ideální 
zdravou odměnou pro vás a celou rodinu. Chce to jen 
trošku práce a chviličku vašeho času.

Ať už používáte klasický nebo šnekový odšťavňovač, 
výkonný stolní nebo smoothie mixér, mezi přípravou 
a konzumací by měla uplynout co nejkratší doba. Jen 
tak z nápoje získáte nejvíc živin, vitamínů a enzymů. 
I následný úklid zabere jen chvilku, přístroje se totiž 
snadno čistí. Vybírat můžete z nejrůznějších provedení, 
stylů a barev, které budou ladit s vaší domácností.

ODŠŤAVŇOVAČE
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ODŠŤAVŇOVAČE

Pokud si chcete dopřát nutričně bohaté, hustší šťávy 
s vyšším obsahem vlákniny, jsou pro vás šnekové 
odšťavňovače SENCOR skvělou volbou. Tento typ 
odšťavňovače pomalu rozmělňuje suroviny rotujícími 
kolečky a poté je lisuje přes jemné sítko. V porovnání 
s odstředivými odšťavňovači dosahuje mnohem vyšší 
výtěžnosti a zároveň je tišší a úspornější.

Na druhou stranu jsou tyto odšťavňovače pomalejší a některé 
z nich mohou mít i menší plnicí tubus. Jejich motory totiž nejsou 
konstruované na velké kusy ovoce ani zeleniny, a tak je potřeba 
ingredience nakrájet na menší kousky. Největší výhodou však je, že 
pomalé zpracování omezuje průniku kyslíku do šťávy. Ta pak méně 
oxiduje a lze ji skladovat až 24 hodin. Lahodnou a výživnou přírodní 
šťávu si tak můžete vychutnat ještě následující den. Se šnekovými 
odšťavňovači vyrobíte šťávy plné vitamínů a minerálů nejen z ovoce, 
ale i zeleniny, bylinek a naklíčených obilovin.

ŠNEKOVÉ  
ODŠŤAVŇOVAČE

SUPER
 ČERSTVÁ 

CHUŤ V KAŽDÉ KAPCE

PROČ SI VYBRAT 
SENCOR ŠNEKOVÝ 
ODŠŤAVŇOVAČ
• Odolný a tichý bezkartáčový motor
• Dostatečný výkon pro dokonalé 

nápoje
• Zachovává maximum vitamínů 

a živin
• Zabraňuje chemickým reakcím
• Odolné titanové sítko
• Snadné použití a údržba
• Žádné komponenty neobsahují 

BPA

68



Šnekový odšťavňovač 

SSJ 4070SL

VLASTNOSTI 
• 400W motor zaručí precizní odšťavňování
• Extra široký plnicí tubus usnadňuje přidávání ingrediencí
• Vysoce účinné odšťavňování s automatickým oddělováním dužiny
• Filtrační mikrosítko z nerezové oceli
• Nádoba na odšťavňování z Tritanu 
• Vyrobeno z bezpečných materiálů bez obsahu BPA

Chcete džus, který déle vydrží a snadno si ho připravíte? 
Šnekový odšťavňovač je skvělou volbou! Díky němu získáte 
maximum z oblíbených surovin a ještě ušetříte čas.

MIKROSÍTKO 
Z NEREZOVÉ OCELI 

ÚČINNÉ ODŠŤAVŇOVÁNÍ 
S AUTOMATICKÝM 

ODDĚLOVÁNÍM DUŽINY 

EXTRA ŠIROKÝ  
PLNICÍ TUBUS

NÁDOBA 
Z TRITANU 

NÍZKÉ OTÁČKY 
ZACHOVAJÍ 

VITAMÍNY 
A ENZYMY 
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ODŠŤAVŇOVAČE

Odšťavňovač, kterému se v dané třídě nic nevyrovná. 
Všechny komponenty, které přichází do styku s jídlem, 
jsou bezpečné a neobsahují BPA. 

Šnekový odšťavňovač 

SSJ 4050NP

Šnekový odšťavňovač 

SSJ 4042RD

VLASTNOSTI 
• Robustní motor 400 W 
• 60 otáček za minutu, díky kterým zůstávají 

zachované vitamíny a enzymy
• Filtrační mikrosítko z nerezové oceli 

s titanovým povrchem
• Automatické oddělování dužiny
• Nádoba na odšťavňování o objemu 0,8 l
• Nádoba na dužinu o objemu 0,8 l
• Funkce automatického vypnutí při  

sejmutí víka nebo přehřívání motoru
• Vyrobeno z bezpečného materiálu  

bez obsahu BPA

VLASTNOSTI 
• Lisuje místo rozmělňování, a tak má mnohem vyšší výtěžnost
• Více antioxidantů, lepší chuť a delší trvanlivost 
• Šťáva obsahuje minimum pěny 
• Robustní 400 W motor určený pro souvislé 15minutové odšťavňování
• 60 otáček za minutu, díky kterým zůstávají zachované vitamíny a enzymy
• Automatické oddělování dužiny
• Nádoba na odšťavňování o objemu 0,8 l
• Nádoba na dužinu o objemu 0,8 l
• Filtrační mikrosítko z nerezové oceli

SSJ 4042RD SSJ 4042BK

MIKROSÍTKO  
Z NEREZOVÉ OCELI 

NÁDOBA 0,8 L

NÁDOBA 0,8 L

MIKROSÍTKO  
Z NEREZOVÉ OCELI 

70



71

ŠNEKOVÉ 



ČERSTVÁ 
A CHUTNÁ ŠŤÁVA 

PRO VŠECHNY

ODŠŤAVŇOVAČE

Milovníci ovocných a zeleninových šťáv s dužinou nedají 
dopustit na klasické odšťavňovače SENCOR. Jak fungují? 
Nasekané suroviny tlačí odstředivá síla přes síto. Výsledkem 
je hustá šťáva bohatá na chuť i vůni.

Jejich velkou výhodou je široký plnicí tubus, který pojme celé jablko 
a vy ho tak nemusíte krájet na kousky. Odšťavňovač automaticky 
odděluje dužinu, navíc pracuje tak rychle, že za malou chvilku 
naservírujete šťávu celé rodině.

Přístroj má díky digitálnímu LCD displeji intuitivní ovládání. Pět rychlostí 
se stará o dokonalé odšťavňování. Účinný motor s působivým příkonem 
1200 W se spustí jen tehdy, když je odšťavňovač správně sestavený, 
a tak se nemusíte bát, že by vám kousky jablek létaly po kuchyni. 
Odšťavňovač se automaticky vypne, když sundáte víko nebo se 
přehřívá motor. Konstrukce z nerezové oceli usnadňuje údržbu. 

Tak co, máte chuť na pomerančový nebo jablečný džus?

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR KLASICKÝ 
ODŠŤAŇOVAČ

KLASICKÉ 
ODŠŤAVŇOVAČE 

• Výkonný motor
• Vysoce kvalitní materiály 

(nerezová ocel, bez BPA) 
• 5 rychlostí zaručí optimální 

odšťavňování 
• Digitální LED displej
• Snadné a bezpečné použití 

a rychlé čištění
• Nadčasový design s extra 

širokým plnicím tubusem 
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Nejsilnější odšťavňovač ze série SENCOR Nutriline. 

Klasický odšťavňovač 

SJE 5050SS

VLASTNOSTI 
• Extra široký 75mm plnicí tubus umožňuje snadné vkládání 

ingrediencí 
• Systém Anti-Drip zabraňuje odkapávání šťávy
• Průhledné víko, kterým můžete sledovat odšťavňování
• Filtrační mikrosítko z nerezové oceli s titanovým povrchem
• Nádoba na dužinu o objemu 2 l
• Nádoba na šťávu o objemu 1 l
• 5 rychlostí na měkké i tvrdé ovoce a zeleninu
• Funkce automatického vypnutí při sejmutí víka nebo 

přehřátí motoru

ANTI DRIP MIKROSÍTKO Z NEREZOVÉ 
OCELI A TITANOVÝM 

POVRCHEM 
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Klasický odšťavňovač 

SJE 1055SS
VLASTNOSTI 
• Vysoce výkonný motor 800 W
• Nerezové provedení, snadné 

použití a údržba
• Mimořádně široký plnicí tubus 

o průměru 75mm usnadňuje 
podávání

• Filtrační mikrosítko z nerezové 
oceli 

• Funkce automatického vypnutí při 
sejmutí víka nebo přehřátí motoru

• Dvě rychlosti odšťavňování
• 1,6 l nádoba na dužinu
• 0,75 l nádoba na šťávu
• Automatické oddělování dužiny

Klasický odšťavňovač 

SJE 741SS
Šikovný odšťavňovač v moderním, kompaktním 
a úsporném designu. Velmi snadno ho naplníte 
a čerstvá šťáva je hotová během minuty.

VLASTNOSTI
• Velmi účinný 400W motor
• Filtrační mikrosítko z nerezové oceli
• Široký plnicí tubus o průměru 65 mm pro snadné 

plnění
• 2 rychlosti
• Automatické oddělování dužiny
• Nádoba na šťávu s oddělováním pěny
• Trojitá ochrana, funkce automatického vypnutí  

při sejmutí víka nebo přehřátí motoru

ODŠŤAVŇOVAČE
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ODŠŤAVŇOVAČE

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR LIS NA 
CITRUSY
• Odolné a spolehlivé motory 

(některé se zárukou 10 let)
• Tichý provoz
• Vysoce kvalitní materiály 
• Variabilní použití
• Technologie, která zabraňuje 

odkapávání
• Snadné použití, čištění a údržba

NEJOBLÍBENĚJŠÍ A 
NEJČERSTVĚJŠÍ

Nejoblíbenější ze všech čerstvých ovocných šťáv je 
rozhodně pomerančová! Dokonale osvěží a s lisem na 
citrusy si ji snadno připravíte i doma. Šmrnc jí dodáte 
přidáním grapefruitu nebo jiných citrusových plodů. 

Milovníci čaje ocení čerstvou citronovou šťávu a domácí 
limonáda potěší na každém večírku. Čerstvá šťáva je skvělá 
ke snídani, velké množství vitamínů a enzymů vás spolehlivě 
nastartuje. Je také ideálním zdrojem důležitých látek pro všechny 
zaneprázdněné a aktivní lidi. Citronová i pomerančová šťáva navíc 
vyladí chuť celé řady jídel, a tak lis na citrusy najde své uplatnění 
i při vaření.

Skvělou službu lis odvede nejen v domácnostech, ale i v malých 
kancelářích. Tam všude oceníte snadnou obsluhu a jednoduchou 
údržbu.

LIS NA CITRUSY

76



Lis na citrusy 

SCJ 1051 GR

VLASTNOSTI 
• Příkon 40 W
• Vhodný na všechny citrusy díky dvěma velikostem 

odšťavňovacích kuželů
• Automatické zapnutí/vypnutí při stisknutí kuželu
• Oboustranný chod zaručí maximální extrakci šťávy
• Filtrační sítko zachytí dužinu a semínka
• Příslušenství: ochranný kryt proti prachu

VLASTNOSTI
• Příkon 60 W
• Vhodné pro všechny citrusy,  

dvě velikosti odšťavňovacích kuželů
• Vnější tělo z nerezové oceli
• Automatické zapnutí/vypnutí  

při stlačení kuželu
• Oboustranný chod pro maximální  

extrakci šťávy
• Filtrační sítko, které zachytává  

dužinu a semínka
• Příslušenství: ochranný kryt proti  

prachu

Ideální odšťavňovač citrusů do malé kuchyně 
ve svěžím, moderním designu. 

Čerstvý nápoj připravíte pouhým stlačením kuželu. 
Abyste získali co nejvíce šťávy z malých i větších 
citrusů, můžete střídat nástavce ve dvou velikostech. 
Díky filtračnímu sítku se do nápoje nedostane ovocná 
dužina ani semínka. 

Tento elegantní lis má povrch z vysoce kvalitní 
nerezové oceli. 

Oboustranný chod efektivně promění všechny druhy 
citrusů na čerstvé a zdravé nápoje. Snadno také 
můžete měnit kuželové nástavce – menší na drobné 
ovoce, jako např. limetky nebo citrony, nebo větší na 
pomeranče. Součástí je filtrační sítko, které zachycuje 
dužinu a semínka.

Lis na citrusy 

SCJ 6053RD 
SCJ 6050SS SCJ 6053RD

OCHRANNÝ KRYT 
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MODEL STM 7900 STM 787x STM 637x STM 635x STM 446x

Barva        
     

Příkon 1 500 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W

Pulzní funkce ano ano ano ano ano

Přednastavené programy - - - - -

Počet rychlostí 8 8 8 8 10

Počet vstupů 3 3 3 3 4

LED osvětlení nádoby ano ano ano ano -

Objem mísy 6 l 4,5 l + 3 l 4,5 l 4,5 l 4,5 l 

Počet mís 1 2 1 1 1

MULTIFUNKČNÍ 
KUCHYŇSKÉ  
ROBOTY
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MODEL STM 378x STM 376x STM 375x STM 3700WH

Barva  

Příkon 1 200 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W

Pulzní funkce ano ano ano ano

Přednastavené programy 2 2 2 -

Počet rychlostí 6 6 6 10

Počet vstupů 3 3 3 3

LED osvětlení nádoby ano ano ano -

Objem mísy 5 l 4,5 l 4 l 5,5 l

Počet mís 1 1 1 1

MODEL STM 3730SL STM 3620WH

Barva   

Příkon 1 000 W 600 W

Pulzní funkce ano ano

Počet rychlostí 6 6

Počet vstupů 2 2

LED osvětlení nádoby ano -

Objem mísy 4 l 4 l

Počet mís 1 1

MULTIFUNKČNÍ 
KUCHYŇSKÉ  
ROBOTY

KUCHYŇSKÉ  
ROBOTY
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MODEL SHB 5501CH SHB 560x SHB 446x SHB 4378WH 
SHB 4379BK

Barva

Příkon 1 200 W 1 200 W 1 000 W 800 W

Plynulé nastavení rychlosti ano ano ano -

Počet rychlostí 20 20 25 2

Aktivní tlačítko rychlosti ano ano ano ano

Tlačítko Turbo - - ano ano

Délka napájecího kabelu 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Ergonomicky tvarovaná rukojeť ano ano ano ano

Nerezové nože titanový povrch titanový povrch ano ano

Objem mixéru 800 ml 800 ml 800 ml 700 ml

Objem sekáčku 500 ml  
& 1 200 ml 500 ml 500 ml 500 ml

Nerezová metla ano ano ano ano

TYČOVÉ MIXÉRY
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MODEL SHB 4358WH 
SHB 4359BK SHB 4260WH SHB 4211WH

Barva

Příkon 800 W 600 W 600 W

Plynulé nastavení rychlosti - - -

Počet rychlostí 2 2 2

Aktivní tlačítko rychlosti ano ano ano

Tlačítko Turbo ano - ano

Délka napájecího kabelu 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Ergonomicky tvarovaná rukojeť ano ano ano

Nerezové nože titanový povrch - ano

Objem mixéru 700 ml 700 ml 700 ml

Objem sekáčku - 500 ml -

Nerezová metla - ano -

TYČOVÉ MIXÉRY
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MODEL SHM 6206SS SHM 5330 SHM 5207SS

Barva

Příkon 500 W 500 W 400 W

Počet rychlostí 5 5 6

Tlačítko Turbo ano ano ano

Šlehací metla ano ano ano

Hnětací metla ano ano ano

Mixovací nástavec - - ano

Šlehací nádoba ano ano - 

Tlačítko na uvolnění příslušenství ano ano ano

Délka napájecího kabelu 1,2 m 1,2 m 1,2 m

MODEL SHM 5270WH SHM 5206WH SHM 5205 SHM 5203

Barva

Příkon 400 W 500 W 500 W 400 W

Počet rychlostí 5 5 5 5

Tlačítko Turbo ano ano ano ano

Šlehací metla ano ano ano ano

Hnětací metla ano ano ano ano

Mixovací nástavec ano - - -

Šlehací nádoba - - - -

Tlačítko na uvolnění příslušenství ano ano ano ano

Délka napájecího kabelu 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

RUČNÍ ŠLEHAČE

RUČNÍ ŠLEHAČE
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MODEL SMG 4382 SMG 4381 SMG 4200WH

Barva

Příkon 1 500 W 1 500 W 500 W

Výkon (kg masa/min.) 1,65 kg 1,65 kg 0,5 kg

3 mlecí disky ano ano -

Nástavec na odšťavňování ano ano ano

Nástavec na krájení zeleniny ano - ano

Nástavec na strouhanku ano - ano

Nástavec na plnění klobás ano ano -

MODEL SFS 4050SS SFS 3050SL SFS 100x

Barva

Příkon 150 W 100 W 100 W

Materiál nerezová ocel plast plast

Prostor na ukládání kabelu ano ano ano

Ochrana prstů ano ano ano

Bezpečnostní zapínání ano ano ano

Protiskuzové nožky ano ano ano

Šířka plátků 1–15 mm 0–23 mm 1–15 mm

MLÝNKY NA MASO

KRÁJEČE
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MODEL SKS 7300 SKS 5400 SKS 503x SKS 4030BK/WH SKS30x

Barva      
`           

`    

Váživost 30 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Citlivost 2 g 1 g 1 g 1 g 1 g

Volba měrných jednotek g/kg/oz/lb:oz g/ml g/ml/lb:oz/fl.oz g/lb:oz g/ml/lb:oz/fl.oz

Ultra tenký design (výška) - 14 mm 16 mm - -

Povrch nerezová ocel nerezová ocel sklo nerezová ocel plast

LCD display 72x35 mm 57x27 mm 55x25 mm 40x18 mm 53x23 mm

Ukazuje kalorie, sodík, proteiny, tuky, 
sacharidy - - - - -

Funkce Tare ano ano ano ano ano

Indikátor přetížení ano ano ano ano ano

Indikátor slabé baterie ano ano ano ano ano

4 senzory pro přesnější měření - ano ano ano ano

Automatické vypnutí při nečinnosti ano ano ano ano ano

Měření objemu tekutin - ano ano ano ano

KUCHYŇSKÉ VÁHY
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MODEL SFD 7000BK SFD 6600BK

Barva

Příkon 800 W 500 W

Počet sušicích plat 10 12

Automatické vypnutí - ano

Tepelná pojistka ano ano

Ovládání teploty ano ano

LED displej ano ano

Technologie Horizontal Air Flow ano ano

SUŠIČKY 
POTRAVIN
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MODEL SBU 787x 

Barva

Příkon 1 500 W

Počet rychlostí -

Přednastavené programy 6

Materiál nádoby Tritan

Materiál nožů Titan

Objem nádoby 2 l

Pulzní funkce ano

LED displej ano

Vnitřní víčko na 
ingredience ano

Protiskluzové nožky ano

MODEL SBU 8850NP SBU7730BK

Barva

Příkon 2 000 W 1 800 W

Počet rychlostí 3 8

Přednastavené programy 7 6

Materiál nádoby Tritan Tritan

Materiál nožů Titan Titan

Objem nádoby 2 l 2 l

Pulzní funkce ano ano

LED displej ano no

Vnitřní víčko na ingredience ano ano

Protiskluzové nožky ano ano

SUPER MIXÉRY
VAKUOVÉ  
MIXÉRY
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MODEL SNB  660x SNB 430x

Barva

Příkon 1 200 W 1 000 W

Počet rychlostí ano -

Přednastavené programy 2 2

Materiál nádoby Tritan Tritan

Materiál nožů Titan Titan 

Objem nádoby 1 l + 0,8 l 1 l + 0,8 l

Pulzní funkce 6 6

LED displej ano ano

Cestovní víčko ano ano

Protiskluzové nožky ano ano

SUPER MIXÉRY
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MODEL SBL 7570SS SBL 7550SS SBL 717x SBL 221x 

Barva     
    

Příkon 800 W 800 W 800 W 500 W

Tlačítko Pulse - - ano -

Počet nádob 4 2 2 2

Materiál nádoby Tritan Tritan Tritan Tritan

Objem nádoby 2x 0,6 l + 2x 0,3 l 0,6 l + 0,6 l 0,6 l + 0,6 l 0,6 l + 0.3 l

Materiál nožů Titan Titan Titan Titan

Počet nožů 6 6 6 4

Cestovní víčko - ano ano ano

Protiskluzové nožky ano ano ano ano

Mlýnek na kávu, bylinky a koření ano - ano -

Vakuové mixování ano - ano (manuál) -

Displej ano ano ano -

SMOOTHIE 
MIXÉRY
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MODEL SBL 4870WH SBL 4371 SBL 3271SS 
SBL 3272RD

Barva   

Příkon 800 W 600 W 600 W 

Unikátní bezkartáčový motor

Počet rychlostí 6 2 2

Přednastavené programy ano ano ano

Objem nádoby tvrzené sklo tvrzené sklo tvrzené sklo

Materiál nožů nerezová ocel nerezová ocel nerezová ocel

Objem nádoby 1,5 l 1,5 l 1,5 l

Pulzní funkce ano ano ano

LED displej ano - -

Vnitřní víčko na ingredience ano ano ano

Protiskluzové nožky ano ano ano

STOLNÍ MIXÉRY
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MODEL SSJ 4070SL SSJ 4050NP SSJ 404x

Barva

Příkon 400 W 400 W 400 W

RPM 60 60 60

Nerezová ocel ano ano ano

Extra široký vstup na vkládání ingrediencí ano - -

Tritanová nádoba bez BPA ano - -

Počet filtračních mikrosítek 1 1 1

Nádoba na dřeň 0,8 l 0,8 l 0,8 l

Nádoba na šťávu 0,8 l 0,8 l 0,8 l

Automatické oddělení dřeně ano ano ano

Titanové mikrosítko - ano -

ŠNEKOVÉ 
ODŠŤAVŇOVAČE
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MODEL SJE 5050SS SJE 1055SS SJE 741SS

Barva

Příkon 1 200 W 800 W 400 W 

Počet rychlostí 5 2 2

Extra široký vstup na vkládání ingrediencí ø 
75 mm

ø 
75 mm

ø 
75 mm

LCD displej ano - -

Nádoba na dřeň 2 l 1,6 l 1,2 l

Nádoba na šťávu 1 l 0,75 l -

Automatické oddělení dřeně ano ano ano

Nerezové filtrační mikrosítko ano ano ano 

MODEL SCJ 6050SS 
SCJ 6053RD SJC 1051GR

Barva  

Příkon 60 W 40 W 

Nádoba na šťávu - 0,7 l 

Materiál nerezová ocel plast

DripStop - -

Automatické zapnutí/vypnutí ano ano 

LISY NA CITRUSY

KLASICKÉ 
ODŠŤAVŇOVAČE
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