
2022/2023
ÉTELKÉSZÍTÉS



22



KONYHAI ROBOTGÉPEK

 MULTIFUNKCIÓS KONYHAI ROBOTGÉPEK

 KONYHAI ROBOTGÉPEK

ÉTELKÉSZÍTÉS

 VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZÜLÉKEK

 BOTMIXEREK

 KÉZI MIXEREK

 SZELETELŐK

 KONYHAI MÉRLEGEK

 ASZALÓGÉPEK

TURMIXGÉPEK

 VÁKUUMOS TURMIXGÉPEK

 MULTIFUNKCIÓS TURMIXGÉPEK

 NUTRI MIXEREK

 SMOOTHIE MIXEREK

 ASZTALI TURMIXGÉPEK

GYÜMÖLCSCENTRIFUGÁK

 GYÜMÖLCSPRÉSEK

 GYÜMÖLCSCENTRIFUGÁK

 CITRUSFACSARÓK

ÉTELKÉSZÍTÉSI KATEGÓRIÁK:

3



SENCOR  
MINDIG, MINDEN NAP
ÉTELKÉSZÍTÉS
Sokunknak az étkezés jelenti a nap fénypontját. 
Napjainkban a főzés valóságos hobbivá és szenvedéllyé 
nőtte ki magát sokak életében, a lehetőségek száma 
pedig minden eddiginél nagyobb. A SENCOR 
technológiai újításai mellett komoly hangsúlyt fektet 
a dizájnra, valamint az egyszerű és gazdaságos 
megoldásokra.

A főzés és a konyhaművészet élvezetéhez 
a SENCOR könnyen kezelhető készülékeket 
kínál, melyek a korszerű konyhák legszigorúbb 
elvárásainak is megfelelnek. Stílusos 
termékeinkkel nemcsak öröm az ételkészítés, 
de a kíméletes feldolgozásnak köszönhetően 
megőrizhetjük a hozzávalók legjobb és 
legegészségesebb alkotóelemeit.

Az ételkészítés is lehet szórakoztató, 
a megfelelően kiválasztott eszközökkel 
megkönnyítheti munkáját, illetve időt is 
spórolhat. Modern készülékeinkkel élvezet 
a konyhai munka, legyen szó tésztadagasztásról, 
habverésről, gyümölcsfacsarásról, szeletelésről 
vagy aprításról. Elegendő időnk és erőnk lesz 
ahhoz, hogy otthonunk mesterszakácsaivá 
váljunk.
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SENCOR A REGGELITŐL 
A VACSORÁIG
Egy tökéletes reggeli
Kezdje a napot a SENCOR turmixgépeivel, smoothie 
mixereivel vagy konyhai robotgépeivel készített, kedvenc 
idényzöldségeiből és gyümölcseiből álló friss smoothie-val. 
Ha valami újdonságra vágyik, próbálja ki a SENCOR 
modern asztali mixerével készített zabkását, melynek 
gyors elkészítésével még egy sűrű napon is elég 
ideje marad kiélvezni a reggelit. Kései reggeli gyanánt 
készíthet melegszendvicset – használja hozzá a SENCOR 
szeletelőgépeit, és kínáljon mellé egy adag szeletelt zöldséget.

Gyors és könnyű hétköznapi ebéd
A SENCOR készülékeivel a fogások összes alapanyagát 

könnyen, játszva, időt és energiát spórolva készítheti 
elő. Készítsen magának friss ebédet, így nem kell 
előre feldolgozott ételeket vásárolnia. A SENCOR 
húsdarálóival másodpercek alatt készíthet hamburgert, 
a hozzávalók pontos mennyiségét a SENCOR mérleggel 

egy szempillantás alatt kimérheti, a SENCOR multifunkciós 
mixereivel pedig bármit hamar összeturmixolhat.

Vacsora egy vagy több személyre

A SENCOR készülékeivel az összes unalmasnak vagy 
fáradságosnak hitt konyhai munkát játszi könnyedséggel 
elvégezheti. A vacsora kiváló alkalom bonyolultabb fogások 
elkészítéséhez és a sütéshez. Egyben tökéletes alkalom 
a SENCOR konyhai robotgépeinek használatára is. Készítsen 
friss tésztaételeket, extra lágy kenyértésztát, tökéletesre 
szeletelt burgonyát és zöldségeket, vagy éppen extra kemény 
tojásfehérjét süteményekhez. Mindezt könnyedén, pillanatok 
alatt.

Ez a kiadvány csupán néhány 
példa és ötlet arra, hogyan 
tehetik a SENCOR konyhai 
eszközei az életét könnyebbé, 
szórakoztatóbbá és ízekkel 
telibbé. A következő 
99 oldalon a megannyi 
kiváló termék mellett további 
SENCOR tippeket, trükköket 
és recepteket is talál.

MIÉRT VÁLASSZA 
A SENCORT?

Fenséges hétvégi 
és ünnepi lakomák
A hétvégék és az ünnepek a legjobb 
lehetőségek az igazán grandiózus 
fogások elkészítésére. Ezek kiváló 
alkalmak a SENCOR konyhai 
robotgépek használatára, melyekkel 
a tészták és krémek kikeverése 
is szórakoztatóvá válik. Számos 
modell húsdarálásra, zöldség 
reszelésre, kolbásztöltésre és egyéb 
komolyabb műveletek elvégzésére 
is képesek. Remek időtöltés lehet 
indukciós főzőlapjaink és kontakt 
grillsütőink használata otthona 
kertjében, de akár magával viheti 
őket a nyaralójába is.
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INNOVÁCIÓ
A SENCOR szereti az innovációt! Az új anyagok és a folyamatos 
fejlesztések kulcsfontosságúak számunkra a gyártás és fejlesztés 
minden lépcsőfokán. Szakembereink olyan termékeket fejlesztenek, 
melyek minden részletükben megfelelnek a legszigorúbb európai 
szabványoknak.

MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON
A háztartási készülékek egyik fontos szereplőjeként a SENCOR 
mindig a legfrissebb technológiai trendeket követi. A SENCOR 
a legújabb innovációkat alkalmazza, kiváló minőséget biztosít, 
kizárólag biztonságos anyagokat használ, és inspiráló dizájnt nyújt 
elérhető áron világszerte több millió háztartásnak.

TECHNOLÓGIA 
ÉS ANYAGOK
Készülékeinket a legkorszerűbb 
technológiák alkalmazásával, 
valamint biztonságos 
és környezetbarát anyagok 
felhasználásával fejlesztjük 
és gyártjuk.

TITÁNBEVONAT 
A vitaminok, a tápanyagok 
és az enzimek megőrzése, 
valamint az esetleges oxidáció 
és a baktériumok elszaporodásának 
megelőzése érdekében a SENCOR 
a friss élelmiszerek feldolgozásához 
szükséges készülékek esetében 
gyakran használ titánbevonatot.
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ÁTFOGÓ MEGOLDÁSOK
Egyre több ember számára válik a főzés hobbivá, szórakozássá és kiváló alkalommá 
a szeretteivel való közös időtöltéshez. A SENCOR szeret részese lenni ennek 
a jelenségnek, ezért készülékek széles választékának kifejlesztésén dolgozik.

6 ÉV MOTORGARANCIA
A SENCOR készülékei – alapos tesztelések eredményeképp 
– megfelelnek a legszigorúbb európai kivitelezési és tartóssági 
minőségi szabványoknak. Ennek köszönhetően a SENCOR 
az átlagosnál hosszabb garanciaidőt tud biztosítani egyes 
készülékek motorjára.

TRITÁN
A tritánt eredetileg rakétákhoz 
tervezték, de kulacsok, üvegek 
és egyéb edények készítéséhez is 
kedvelt alapanyag, mivel rendkívül 
biztonságos és strapabíró.

BPA-MENTES
A SENCOR termékek 
műanyag elemei az 
egészségre és a környezetre 
nem károsak, és minden 
esetben BPA mentesek

ROZSDAMENTES ACÉL
Legtöbb készülékünkben 
kizárólag a legjobb minőségű 
rozsdamentes acélt 
használjuk.
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KONYHAI 
ROBOTGÉPEK
Szenvedélye a sütés, torták és sütemények készítése? 
Univerzális társat keres hétvégi projektjeihez? Vagy talán 
konyhai kísérletezéseihez vágyik egy segítő partnerre? 
A SENCOR-nál megtalálja az Ön igényeinek leginkább 
megfelelő robotgépet.

Változtassa a tésztagyúrást, a krémek és cukormázak 
kikeverésének hosszadalmas folyamatát örömteli 
és szórakoztató élménnyé. A főszereplő: Ön és 
a robotgépe. A SENCOR modern, bolygóműves 
készülékeivel könnyű habokat és krémeket keverhet, 
a hatékony motoroknak pedig semmilyen tészta 
meggyúrása nem jelent kihívást. A mellékelt és külön 
kapható tartozékokkal gyerekjáték a házi készítésű 
tészták, kekszek, saláták vagy húskülönlegességek és 
kolbászok elkészítése. Fedezze fel robotgépeink széles 
választékát, és válasszon nem csak igényeinek, de 
a konyhája színének és stílusának is megfelelő modellt.
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KONYHAI ROBOTGÉPEK

MULTIFUNKCIÓS 
KONYHAI ROBOTGÉPEK

A konyhai robotgépek színvonalasan gyúrnak, habot vernek és 
kevernek. Ugyanakkor alkalmasak húsdarálásra, és házi kolbász 
vagy májas hurka otthoni elkészítésére is. Kekszek készítéséhez is 
ideálisak: előbb gyúrja meg a tésztát, majd alakítsa kedvére a négy 
különböző forma segítségével. Turmix funkcióval is rendelkeznek, 
amellyel bébiételt és pürét készíthet, tápanyagokban gazdag 
italokat sportoláshoz vagy jégkását az édesszájúaknak. A különböző 
keverőszárak is említést érdemelnek. A ballon alakú habverővel akár 
12 tojás is felverhető egyszerre a tökéletes, tojáshabhoz.

A dagasztókarral bármilyen nehéz tésztát könnyedén meggyúrhat – 
mindegy, hogy pizzához vagy kenyérhez készül. A másik két speciális 
keverőszárral pedig könnyedén megmunkálhatja a lágyabb tésztákat 
is. Azonban lehetnek bármilyen jók a keverőszárak, használhatatlanok 
lennének az erős motor adta energia, és a megfelelő ritmusban és 
irányban dolgozó fej nélkül. És hogy melyik a legjobb? Természetesen 
a bolygóműves! A keverő- és dagasztó szárak a saját tengelyük körül 
és a hajtómű tengelye körül is egyaránt forognak. Ugyanis csak így 
lehet a tálban található összetevőket tökéletesen elkeverni.

A robotgép csak egy dologra képtelen: beszélni. De ki tudja, talán majd 
egy szép napon…

A MUNKA 
NEHEZÉT  

BÍZZA A GÉPEKRE

• Rendkívül nagy teljesítmény, 
egyes modelleknél 6 év motor 
garanciával

• Robusztus, fém ház
• LED megvilágítású keverőtál
• További funkciókat ellátó 

tartozékok széles skálája 
(húsdaráló, kolbásztöltő, 
tésztaformázó)

• Optimalizált keverés 
és gazdaságos működés

• Rozsdamentes acél 
keverőszárak

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR  
MULTIFUNKCIÓS 
KONYHAI 
ROBOTGÉPEIT?

Ismerje meg az eddigi legjobb termékeinket, bármihez is nyúlnak, az mesterművé válik. A különböző 
keverőszáraknak köszönhetően a tészta mindig lágy, a krém csomómentes, a tojáshab pedig könnyed 
lesz. Minden alapanyagot tökéletesen, hibátlanul dolgoznak fel. 
Ezt nyújtják a SENCOR multifunkciós konyhai robotgépei.
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Bármilyen recept elkészítésén gondolkodik, az STM 7900SS 
és az STM 7910SS konyhai robotgépek az Ön segítségére 
lesznek. A robusztus, teljesen fém ház és a fémből készült 
fogaskerekek, a rendkívül erős motor, amely külön 6 év 
garanciával rendelkezik, hosszú évekig problémamentes 
használatot biztosít Önnek. 

A robotgéphez tartozik egy 6,0 literes és 3,5 literes 
rozsdamentes acél tál (nem tartozék az STM 7900SS-hez) 
fogantyúval és mérőskálával, 
valamint egy 1,5 literes üveg 
turmixkehely. Egy húsdaráló és egy 
aprító kávébabokhoz, diófélékhez, 
gyógynövényekhez és fűszerekhez 
(az STM 7900SS nem tartalmazza). 
A sütés minden eddiginél 
könnyebbé válik a dagasztáshoz, 
hab veréshez és könnyű tésztákhoz 
való 3 tartozékkal, valamint 
a speciális FLEXI habverővel, 
amely tökéletes a finom tésztákhoz.

Multifunkciós konyhai robotgép

STM 7910SS

• Rendkívül erős, 1500 W-os motor 6 év garanciával
• Robusztus, teljesen fém ház fém fogaskerekekkel
• 3 kiállással rendelkező kialakítás, impulzus funkció
• Sencor Smart Power & Energy – az optimális 

sebességért
• 6 literes és 3,5 literes rozsdamentes acél edény (nem 

tartozék az STM 7900SS-hez) fogantyúval 
és mérőskálával

• 1,5 literes üveg turmixkehely
• Húsdaráló durva és finom fejekkel
• Daráló kávébabhoz, diófélékhez, gyógynövényekhez 

és fűszerekhez (nem tartozék az STM 7900SS-hez)
• 3 tartozék dagasztáshoz, veréshez és könnyű 

tésztákhoz
• Speciális FLEXI dagasztó habverő tökéletes finom 

tésztákhoz
• Beépített LED keverőtál-világítás
• Kolbásztöltő 2 különböző átmérőben
• Darált keksz készítő
• Fröccsenésgátló
• Tárolófedél
• Szeletelő és reszelő 4 rozsdamentes acél fejjel

TARTOZÉKOK

Név Kategória Ideális Használat gyakorisága Felhasználói csoport

Paul
Kompakt, robusztus, 
multifunkciós

Bármilyen típusú tésztához, 
kekszhez, húsdaráláshoz és 
kolbásztöltéshez, keveréshez.

Mindennapos otthoni 
sütéshez és főzéshez

Igényes otthoni szakácsok, akik 
magas szintű funkcionalitást 
és prémium dizájnt keresnek

JELLEMZŐK

STM 7900 STM 7910
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KONYHAI ROBOTGÉPEK

Multifunkciós konyhai robotgép – tökéletes 
bármilyen fogás elkészítéséhez, amely 
keverést, habverést, darálást vagy dagasztást 
igényel.

3 kiállásos kivitelezés erős motorral 
és 8 sebességfokozattal, valamint lassú 
indítással. A két rozsdamentes acél tál (4,5 l 
és 3 l) 2,2 l piskótatészta vagy 12 tojásfehérje 
feldolgozására alkalmas. Ezzel biztosan sok 
időt és kemény munkát spórolhat me.

A SENCOR készülékei a keverőtál tartalmának 100%-
ával dolgoznak, biztosítva az összetevők tökéletes 
elegyítését. Az adagoló nyílással ellátott átlátszó fedél 
segítségével keverés közben könnyedén adagolhatja 
a hozzávalókat. Sőt, ami ennél is jobb: a konyhapult 
soha többé nem lesz maszatos, mert a tálhoz egy 
praktikus műanyag fedél is tartozik, valamint egy 
1,5 literes Tritan edény, valamint a durva és a fi nom 
darálásra alkalmas húsdaráló is a segítségére lesznek.

Fém konyhai robotgép 

STM 7877CH

Név Kategória Ideális Használat gyakorisága Felhasználói csoport

Kitchen 
Master

Kompakt, robusztus,
multifunkciós

Bármilyen típusú tésztához, 
kekszhez, húsdaráláshoz és 
kolbásztöltéshez, keveréshez.

Mindennapos otthoni 
sütéshez és főzéshez

Igényes otthoni szakácsok, akik 
magas szintű funkcionalitást 
és prémium dizájnt keresnek

SPECIÁLIS FLEXI 
KEVERŐSZÁR A FINOM 

TÉSZTÁKHOZ

BEÉPÍTETT LED KIJELZŐ A 
PONTOS IDŐ ÉS A HÁTRALÉVŐ 

IDŐ JELZÉSÉRE

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

ROZSDAMENTES ACÉL

TARTOZÉKOK
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JELLEMZŐK 
• Nagy teljesítményű, 1 000 W-os motor 6 év garanciával
• Robusztus, fém váz és fémszerkezet
• Állítható, 8 sebességfokozat, fokozatmentes indítás, 

impulzus kapcsoló
• Egyedi, tálat megvilágító LED fény
• 3 literes rozsdamentes acél tál, amelyben akár 8 felvert 

tojás habja is elfér
• Speciális FLEXI keverőszár lágyabb tésztákhoz, 

keverőlapát, ballon alakú habverő
• Húsdaráló és sütemény készítő
• 2 különböző átmérőjű kolbásztöltő
• 1,5 literes tritan edény
• Minden tartozék könnyen kezelhető és mosható

KOLBÁSZTÖLTŐ DARÁLT KEKSZ KÉSZÍTŐ 1,5 LITERES TURMIXGÉP HÚSDARÁLÓ

13
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KONYHAI ROBOTGÉPEK

Fém konyhai robotgép

STM 6378BK
STM 6377CH STM 6378BK

JELLEMZŐK 
• Nagy teljesítményű, 1000 W-os motor 6 év garanciával
• Robusztus fém ház, fém fogaskerekekkel
• 3 kiállásos kialakítás
• SENCOR Smart Power & Energy rendszer 

– az optimális sebességért
• Beépített LED keverőtál világítás
• 4,5 literes rozsdamentes acél tál mérőskálával
• Bolygóműves dagasztó-, keverő- és felverőrendszer
• 5 tartozék a hullámos szeleteléshez, a vékony 

szeleteléshez, a durva aprításhoz/reszeléshez, a finom 
aprításhoz/reszeléshez, valamint a kemény sajt 
és a diófélék feldolgozásához

• 2 különböző átmérőjű kolbásztöltő és darált keksz készítő

Név Kategória Ideális Használat gyakorisága Felhasználói csoport

Kitchen 
Champion

Kompakt, robusztus, 
multifunkciós

Bármilyen típusú tésztához, kekszhez, 
húsdaráláshoz és kolbásztöltéshez, 
keveréshez.

Mindennapos otthoni 
sütéshez és főzéshez

Igényes otthoni szakácsok, akik 
magas szintű funkcionalitást 
és prémium dizájnt keresnek

A rendkívül erős, 1000 W-os motorral 
rendelkező STM 6378BK konyhai 
robotgépre 6 év motor garanciát vállalunk. 

A 3 kiállásos kialakítás, 
a robusztus, fém 
fogaskerekekkel ellátott 
fémtest és az optimális 
sebességet biztosító 
SENCOR Smart Power & 
Energy rendszer hosszú 
élettartamot és kényelmes 
használatot biztosít. 
A készülék 8 különböző 
sebességfokozattal, 
valamint fokozatos és 
hagyományos indítás 
funkcióval is rendelkezik. A 4,5 literes rozsda-
mentes acél tál mérőskálával, LED megvilágítással 
és adagoló nyílással felszerelt átlátszó fedéllel 
is rendelkezik, amely keverés közben nagyon 
megkönnyíti a hozzávalók hozzáadását.  

A bolygóműves dagasztó-, keverőrendszer 
biztosítja, hogy a tálban lévő összes anyag 
megfelelően összekeveredjen. A bajonettzáras 
rögzítőrendszer lehetővé teszi a gyors 
összeszerelést és a tartozékok egyszerű cseréjét. 
A dagasztásról, a keverésről és a könnyű tészták 
elkészítéséről három tartozék gondoskodik; 
a hullámos szeletelést, a vékony szeletelést, a 
durva aprítást/reszelést, a finom aprítást/reszelést, 
valamint a kemény sajt és a diófélék feldolgozását 
pedig öt cserélhető tartozék biztosítja. A konyhai 
robotgép 2 különböző átmérőjű kolbásztöltővel 
és darált keksz készítővel is rendelkezik.

TARTOZÉKOK
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Salátakészítő

STX 032
Rozsdamentes acél szeletelő 
és reszelő gyümölcsökhöz 
és zöldségekhez

• 5 cserélhető tartozékfej 
szeletelhet, vághat 
és reszelhet velük

Konyhai aprító 

STX 046
1,2 literes konyhai aprító és reszelő

• 5 cserélhető tartozék 
és aprítókés garantálja 
a tökéletes munkavégzés
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KONYHAI ROBOTGÉPEK

Név Kategória Ideális Használat gyakorisága Felhasználói csoport

Kitchen 
Champion

Kompakt, robusztus, 
multifunkciós

Bármilyen típusú tésztához, kekszhez, 
húsdaráláshoz és kolbásztöltéshez, 
keveréshez.

Mindennapos otthoni 
sütéshez és főzéshez

Igényes otthoni szakácsok, akik 
magas szintű funkcionalitást 
és prémium dizájnt keresnek

A SENCOR Kitchen Champion mindent tud, ami akár 
a legnehezebb fogások elkészítéséhez szükséges. 
Mindez a fémszerkezetnek, a fém fogaskerekeknek 
és az erőteljes, tartós, 1000 W teljesítményű motornak 
köszönhető, amelyre 6 év garanciát vállalunk.

A SENCOR többi konyhai robotgépéhez hasonlóan 
a Kitchen Champion is univerzális bolygóműves 
keverőrendszerrel van ellátva, ezért bármilyen 
alapanyagot tökéletesen összekever, turmixol 
és feldolgoz a 4,5 literes rozsdamentes acél 
táljában – praktikus, nagyméretű fogantyúval.

Ezen felül húsdaráló, kolbásztöltő, daráltkeksz 
készítő és turmixgép funkciókkal is rendelkezik, 
utóbbihoz 1,5 literes mixerkehely jár tartozékként. 
Igazán egyedi funkciókkal is bír, mint például 
a keverőtál belsejét megvilágító LED fény.

Robusztus, fém konyhai robotgép

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

TARTOZÉKOK
BEÉPÍTETT LED TÁL 

VILÁGÍTÁS
HÚSDARÁLÓ
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TURMIXGÉP 1,5 LITERES 
MIXERKEHELLYEL 

HÚSDARÁLÓ DAGASZTÓSZÁR A-BETŰ FORMÁJÚ 
KEVERŐLAPÁT

JELLEMZŐK 
• Rendkívül nagy teljesítményű, 1 000 W-os motor, 

6 év garanciával
• Robusztus, fém váz és fém alátétek
• 8 állítható sebességfokozat, zökkenőmentes 

indítás, impulzus funkció
• Egyedi, tálat megvilágító LED fény
• Univerzális dagasztó, habverő és keverő rendszer
• 4,5 literes rozsdamentes acél tál akár 12 

tojásfehérje habjához és 2,2 liter piskótatésztához
• Dagasztólapát, A-betű formájú keverőlapát, gömb 

habverő
• Húsdaráló, kolbásztöltő és daráltkeksz készítő
• 1,5 literes mixerkehely
• Minden tartozék könnyen levehető és mosható
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KONYHAI ROBOTGÉPEK

Multifunkciós konyhai robotgép

STM 4467CH KITCHEN DELUXE
Kezdje a napját egy csupa-egészség gyümölcs smoothie-val; 
készítse el proteinturmixát sportpalackjába, hogy edzés után 
gyorsan visszanyerje erejét; vagy dobjon össze könnyedén 
egy egészséges salátát a családnak vacsorára.

Hétvégente pedig dagassza meg a tökéletes tésztát süteményeihez 
vagy gluténmentes házikenyeréhez. Ez csak néhány lehetőség, amit 
a SENCOR Kitchen DeLuxe készülékkel megvalósíthat, köszönhetően 
a készülék erős motorjának és négy kiállásának.

Név Kategória Ideális Használat gyakorisága Felhasználói csoport

Kitchen 
DeLuxe Sokoldalú használatra

Bármilyen tésztához, húsdaráláshoz 
és kolbásztöltéshez, salátákhoz, 
turmixok és smoothie-k készítéséhez

Mindennapos otthoni 
sütéshez és főzéshez

A főzés szerelmeseinek, akik 
igazán sokoldalú terméket 
keresnek

STM 4460GG STM 4467CH

JELLEMZŐK 
• Erőteljes, 1 000 W-os motor 4 kiállással
• Univerzális dagasztó, felverő és keverő rendszer
• 4,5 literes rozsdamentes acél tál akár 2,2 liter 

piskótatésztának és 8 tojásfehérje habjának
• 1,25 literes aprítóval
• Dagasztószár, A-alakú keverő, gömb habverő
• Húsdaráló és kolbásztöltő
• 1,25 literes turmixkehely titánbevonatú pengékkel
• Két tritán smoothie sportpalack jégpálcákkal
• Állítható sebességszabályozó, impulzus 

funkció és 8 sebességfokozat
• Minden tartozék könnyen levehető 

és mosható

TARTOZÉKOK
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DARÁLÓ BEMENET LEHAJTHATÓ 
FEDÉL A MAXIMÁLIS 

KÉNYELEM 
ÉRDEKÉBEN

Multifunkciós konyhai robotgép

STM 3787CH

JELLEMZŐK
• Multifunkciós konyhai robotgép, minden egyben készülék
• Rendkívül erős, 1200W-os motor a tökéletes eredmény 

elérése érdekében
• 5 literes rozsdamentes acél tál 2,7 liter piskótatésztához 

vagy 8 tojásfehérjéhez
• 6 sebességfokozat és impulzus funkció 

& 2 NutriSmart program
• Egyedi LED-világítás a tészta állagának 

egyszerű ellenőrzéséhez
• Ergonomikus 0,6 l-es smoothie ivópohár

Név Kategória Ideális Használat gyakorisága Felhasználói csoport

Prime 4
Alap készülék 
alkalomszerű 
sütésekhez

Könnyű tésztákhoz – 
süteményekhez és piskótákhoz, stb. Havonta egyszer Ár/érték-orientált vásárlóknak

STM 3780GG STM 3787CH STM 3789SL

Ez a multifunkciós konyhai robotgép rendkívül 
erős, 1200 W-os motorral rendelkezik, így biztos 
lehet a tökéletes eredményben. A nagy, 5 literes 
rozsdamentes acél tál minden típusú tésztához 
alkalmas, míg a 6 sebességfokozat, az impulzus 
funkció és a NutriSmart programok minden feladattal 
megbirkóznak.

Az egyedülálló LED-világítás megkönnyíti a tészta állagának 
ellenőrzését. A mixer első osztályú és kényelmesen használható 
0,6 literes smoothie pohárral is rendelkezik.

TARTOZÉKOK
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KONYHAI ROBOTGÉPEK

Konyhai robotgép 

STM 3760WH 

JELLEMZŐK
• Szabadalmaztatott, LED keverőtál világítás
• Kiváló minőségű NutriSmart tartozékokkal
• Egyedülálló flexi lapát + flexi habverő
• Erőteljes, 1000W-os motor a tökéletes eredmény érdekében
• A nagy, 4,5 literes rozsdamentes acél tálban akár 2,2 liter 

tészta vagy 8 tojásfehérje habja is elfér
• 6 sebességfokozat és impulzus funkció & 2 NutriSmart 

program minden feladat elvégzéséhez
• 4 db fej tartozék – dagasztáshoz, habveréshez és keveréshez
• Egyedi mágneses fedelek a nagyobb 

kényelem érdekében
• 1,5 literes mixerkehely, titán bevonatú pengék
• Húsdaráló kolbásztöltő tartozékokkal 

Név Kategória Ideális Használat gyakorisága Felhasználói csoport

Prime 2
Alkalmankénti 
sütéshez és 
főzéshez

Alkalmankénti konyhai műveletekhez – 
tészták (kelt és száraztészták), húsdarálás, 
zöldségreszelés, fűszerek őrlése

Havonta néhányszor Kiváló ár/érték arányt keresőknek

STM 3760WH STM 3761BK

A rendkívül erős, 1000 W-os motor tökéletes eredményt 
biztosít, míg a nagyméretű, 4,5 literes rozsdamentes acél 
tál készen áll arra, hogy mind a nehéz, mind a könnyű 
tésztákkal csodákat tegyen. A 6 sebességfokozat, 
az impulzus funkció és a NutriSmart programok 
segítségével bármilyen ételkészítési feladatot elláthat. 

Az egyedülálló LED világítás és a mágneses fedelek 
kompromisszumok nélküli kényelmet biztosítanak. 
Ez a dagasztáshoz, a habveréshez és a keveréshez négy 
tartozékot használ. A hosszú élettartam érdekében 
a pengéket titán bevonattal látták el.

TARTOZÉKOK

DARÁLÓ BEMENET LEHAJTHATÓ 
FEDÉL A MAXIMÁLIS 

KÉNYELEM 
ÉRDEKÉBEN
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Konyhai robotgép

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL
JELLEMZŐK
• 1 000 W teljesítményű motor, állítható 

sebességfokozatokkal az összetevők tökéletes 
feldolgozásáért

• 18 tartozék, többek között húsdaráló, reszelő, 
tésztanyújtó, kolbásztöltő, fűszerőrlő és mixerkehely

• Precíz sebességszabályozás impulzus funkcióval
• Dagasztószár, A-betű formájú keverőlapát és gömb 

habverő
• Minden tartozék egyszerűen tisztítható, beleértve az 

5,5 literes rozsdamentes acéltálat is, amely 1,6 liter 
piskótatészta vagy 8 tojásfehérje számára elegendő

Név Kategória Ideális Használat gyakorisága Felhasználói csoport

Gourment 
universal

Alap készülék 
alkalomszerű főzéshez 
és sütéshez

Alkalmankénti konyhai műveletekhez – 
tészták (kelt és száraztészták), húsdarálás, 
zöldségreszelés, fűszerek őrlése

Havonta néhányszor Kiváló ár/érték arányt 
keresőknek

Konyhai robotgép

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

Dobja fel konyháját egy olyan mixerrel, amely könnyű 
turmixolást, dagasztást, keverést, aprítást és habverést 
kínál igény szerint, minden nap. A készülék első osztályú 
NutriBlender tartozékokat és praktikus kulacsot tartalmaz. 
Ez az energiatakarékos mixer ideális tartozéka minden 
konyhának.

MIXERKEHELY

TRITAN
SPORTPALACK

JELLEMZŐK
• Robusztus és nagy teljesítményű, 1 000 W-os motor
• 2 NutriSmart program
• Speciális FLEXI keverő és FLEXI habverő
• Egyedi, tálat megvilágító LED fény
• Robusztus, fém vezérlőelemek
• 4 literes rozsdamentes acél tál akár 1,6 liter piskótatésztának 

és 8 tojásfehérje habjának
• 4 db fej tartozék – dagasztáshoz, habveréshez és keveréshez
• Minden tartozék könnyen levehető és mosható 

Név Kategória Ideális Használat gyakorisága Felhasználói csoport

Stand 
mixer

Alap készülék 
alkalomszerű sütésekhez

Könnyű tésztákhoz – süteményekhez 
és piskótákhoz, stb. Havonta egyszer Ár/érték-orientált vásárlóknak
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KONYHAI ROBOTGÉPEK

KONYHAI ROBOTGÉPEK

A keverőlapátok és egyéb tartozékok hasztalanok lennének, ha a 
SENCOR konyhai robotgépek nem rendelkeznének megfelelően 
hatékony és nagy teljesítményű motorokkal, melyek maximális 
terhelésen is képesek tartani az előre beállított tempót. Ez a tény 
semmiképp sem elhanyagolható, ha fi gyelembe vesszük, hogy a 
kenyértészta akár két kilónál is nehezebb lehet. Sőt, a SENCOR-nál 
annyira bízunk a motorjaink minőségében, hogy vásárlóinknak 6 éves 
motor garanciát biztosítunk bizonyos modellek esetén.

A SENCOR konyhai robotgépeinek felülmúlhatatlan előnyei közé 
sorolható még a robusztus, fém ház, a tartós fém szerkezet és 
akár a nyolc sebességfokozat, amely tökéletes a csomómentes és 
könnyű habok készítéséhez, valamint a nehéz tészták dagasztásához 
egyaránt. Maximális teljesítményre vágyik minimális időn belül? 
Nyomja meg az impulzus gombot és a mixer azonnal munkához lát. 
Természetesen tartozékok széles körét is kínáljuk készülékeinkhez. 
Szóval, mit gondol? Sütne egy tortát?

• Nagy teljesítményű motor akár 
6 év garanciával

• Tartós, fém szerkezet
• Fémből készült váz
• Sencor Smart Power & Energy 

technológia
• Akár 8 sebességfokozat
• További funkciókat biztosító 

tartozékok széles választéka

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR KONYHAI 
ROBOTGÉPEIT?

Egy konyhai robotgépnél keresve sem találhat jobb konyhai segítséget! A legjobb modern 
robotgépek nem csupán kevernek, dagasztanak és habot vernek több fokozatban és irányban; 
de vágnak, reszelnek, formáznak, sőt, házi tészták nyújtására is képesek. Egy SENCOR konyhai 
robotgép tíz különböző készülék munkáját is képes elvégezni. Gondoljon bele, mennyi helyet 
szabadíthat fel a konyhájában!

KEVERÉS, 
HABVERÉS 
ÉS DAGASZTÁS 

KÖNNYEDÉN
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JELLEMZŐK
• Nagy teljesítményű, 600 W-os motor, 

6 sebességfokozat + impulzus
• Univerzális dagasztó, habverő és keverő 

rendszer
• 4 literes rozsdamentes acél tál akár 2,2 liter 

piskótatésztának és 8 tojásfehérje habjának
• Dagasztókar, A-alakú és normál habverő
• 1,6 kg könnyű tészta feldolgozásához
• Fröccsenésgátló fedél és bilincs a fogaskerekek 

védelméhez

JELLEMZŐK 
• Nagy teljesítményű, 1 000 W-os motor, 

SENCOR Smart Power & Energy rendszerrel
• Univerzális dagasztó, habverő és keverő 

rendszer
• 4 literes, rozsdamentes acél tál akár 2,4 liter 
• Egyedi, tálat megvilágító LED fény
• Dagasztószár, A-betű formájú 

keverőlapát
• FLEXI keverő könnyű tésztákhoz 

és FLEXI habverő
• 1,6 kg könnyű tészta 

feldolgozásához
• 6 sebességfokozat
• Minden tartozék könnyen levehető 

és mosható

Kompakt, ám nagy teljesítményű – ez a SENCOR mixer 
mindent tud, ami a tökéletes házi kenyerek, torták és tészták 
elkészítéséhez szükséges, miközben alig foglal helyet a 
konyhaszekrényében.

Konyhai robotgép

STM 3730SL

Név Kategória Ideális Használat gyakorisága Felhasználói csoport

Stand 
mixer

Alap készülék 
alkalomszerű konyhai 
műveletekhez

Könnyű tésztákhoz – süteményekhez
és piskótákhoz, stb. Havonta több alkalommal Ár/érték-orientált vásárlóknak

Név Kategória Ideális Használat gyakorisága Felhasználói csoport

Master 
Gourmet

Alap készülék 
alkalomszerű konyhai 
műveletekhez

Könnyű tésztákhoz – süteményekhez
és piskótákhoz, stb. Havonta egyszer Ár/érték-orientált vásárlóknak

Konyhai robotgép

STM 3620WH  
MASTER GOURMET
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ÉTELKÉSZÍTÉS
Mindegy mekkora feladatról legyen szó, a SENCOR 
készülékek teljes választékával a siker garantált. Bármilyen 
kulináris kihívásba kezdene, számíthat a SENCOR 
támogatására és magabiztos lehet - legyen szó aprításról, 
turmixolástól, keverésről vagy shake-készítésről.

Termékeink megalkotásával az a célunk, hogy Ön időt 
és energiát spóroljon, valamint, hogy könnyebbé, 
gyorsabbá és élvezetesebbé tegyük Önnek a konyhai 
feladatokat. Modern dizájnt, színeket és széles 
termékpalettát kínálunk minden konyhának, legyen szó 
apró főzőfülkéről vagy nagyobb otthonok tágas konyháiról.

Fontos számunkra az egészséges életmód, ezért kizárólag 
a legjobb, az alapanyagok tápanyagait és vitaminjait 
megőrző anyagok felhasználásával készítjük SENCOR 
termékeinket. A legújabb technológiai vívmányokat 
is fontosnak tartjuk, ugyanis ezeknek köszönhetően 
garantálhatjuk az átlagosnál hosszabb garanciaidőt.
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ÉTELKÉSZÍTÉS
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 ÉTELKÉSZÍTÉS

A vezeték többé nem akadályozza a főzés során. 
Ezt a konyhai bajkeverőt egy szorgalmas akkumulátor 
váltotta fel, amely készen áll a segítségére, amikor csak 
szüksége van rá. Még akkor is, ha töltődik.

Lépjen be egy új korszakba: a vezeték nélküli konyhai kisgépek 
korszakába. Hatékony és erőteljes egyenáramú motorjuk gyors, 
precíz eredményekkel örvendezteti meg Önt, míg a hosszú 
élettartamú akkumulátor több mint 600 töltési cikluson keresztül 
az Ön rendelkezésére áll. Ismerje meg a főzés és sütés szabadságát, 
amelyet tápkábelek nélkül. 

Akkumulátoruk robusztus teljesítményt nyújtanak, egyetlen 
feltöltéssel akár 10 alkalmas használatot biztosítanak. Mindegyik 
készülék mindössze öt óra alatt teljesen feltöltődik, és akár töltés 
közben is használható. Egyszerűen szólva, a készülékek készen 
állnak a munkára, amikor csak szeretné. Nem kell félnie a különböző 
csatlakozóktól, a vezeték nélküli készülékeink a jól bevált USB-C 
kábellel tölthetők.

AKKUMULÁTOROS 
KONYHAI KÉSZÜLÉKEK

• A kompromisszumok nélküli 
kényelem élvezete az 
ételkészítés során – nincs 
vezeték, amely akadályozza 

• Megtapasztalja, milyen 
csendesen működik – ezt a 
funkciót különösen a gyermekes 
és háziállatokkal rendelkező 
háztartások értékelik.

• Ahhoz, hogy előnyt kovácsoljon 
a vezeték hiányából anélkül, 
hogy egyszer használatos 
elemeket kellene vásárolnia.

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR  
VEZETÉK NÉLKÜLI 
KÉSZÜLÉKEIT? 

A VEZETÉKEK  
NÉLKÜL KÉNYELMESEBB
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Botmixer

SHB 9000WH
Élvezze, hogy nincs vezeték, ami az útjába állhatna. 
Ez a botmixer egy hosszú élettartamú akkumulátorral 
működik, amely elég erős ahhoz, hogy két sebességet 
biztosítson, így tökéletes minden konyhai feladathoz. 

Mindig adódnak pillanatok, amikor nincs idő várni, de a botmixer 
akár töltés közben is kényelmesen használható. A titán 
pengefelület minden fontos vitamint megtart, a csendes működés 
pedig hozzájárul a kényelmesebb ételkészítési élményhez.

JELLEMZŐK
• Nagy teljesítmény (akár 200 W) hosszú élettartamú 

akkumulátorral
• 2 különböző sebesség, amely tökéletes bármilyen konyhai 

feladathoz
• Töltés közben is használható
• Titán pengefelület az összes fontos vitamin megtartása érdekében
• Csendes működés, ideális gyerekekkel és háziállatokkal 

rendelkező háztartásokhoz
• Zárral felszerelt a felhasználói biztonság érdekében

TARTOZÉKOK
HABVERŐ
500 ML APRÍTÓ
700 ML SKÁLÁZOTT POHÁR
TÖLTŐADAPTER USB-C KÁBELLEL
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 ÉTELKÉSZÍTÉS

TARTOZÉKOK
2 krómozott habverő tejkrém, krémek, 
burgonyapüré, kenhető krémek 
elkészítéséhez

Nagy rozsdamentes acél habverő 
a tojásfehérjéhez és a sárgájához 

Kézi mixer

SHM 9000WH
Egy akkumulátoros kézi mixer mindent megad, 
amire a konyhájában szüksége van! 

Az SHM 9000WH büszkén használja hosszú élettartamú 
akkumulátorát, amely három sebességfokozattal működik, 
hogy bármilyen recepthez szükséges alapanyagot 
tökéletes elkészítsen. Nyugodtan használhatja 
töltés közben is. Csendes működése mindenképpen 
nagy előny jelent, amit különösen a kisgyermekes és házi 
kedvencekkel rendelkező családok fognak értékelni.

JELLEMZŐK
• Nagy teljesítmény hosszú élettartamú akkumulátorral
• 3 sebességfokozat minden recepthez tökéletes
• Töltés közben is használható
• Csendes működés

Aprító

SCB 9000WH
A két aprítási sebességet egy hosszú élettartamú akkumulátor 
biztosítja, amely elég erős hús, gyümölcs és zöldség darabolásához. 
Mindezt vezetékek nélkül!  

A titán pengefelület megtartja az összes fontos vitamint, és egészségesebbé 
teszi az életét. Ezen túlmenően az a lehetőség, hogy az aprítót töltés közben 
is használhatja, korlátlan szabadságot biztosít a főzés során.

TARTOZÉKOK
Edzett üvegtál 500 ml-es űrtartalommal

JELLEMZŐK
• Nagy teljesítmény, hosszú élettartamú akkumulátorral
• 2 aprítási sebesség különböző típusú ételekhez
• 200 W teljesítmény
• Aprítja a húst, gyümölcsöt és zöldséget
• Titán pengefelület az összes fontos vitamin megtartása 

érdekében
• Töltve és töltés közben is használható
• Csendes működés
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ÉTELKÉSZÍTÉS

Nehéz elképzelni az étel előkészítését botmixer használata 
nélkül. Praktikusak, gyorsak és kompaktak. Sőt, a legjobbak 
variálhatók és multifunkciósak, így akár több konyhai eszköz 
feladatát is ellátják.

A SENCOR botmixerek minőségi pengéi rozsdamentes acélból 
készülnek, titánbevonattal. A pengék stabilak és bármivel képesek 
elbánni – legyen szó akár zöldségekről és gyümölcsökről, 
akár parmezánról vagy magvakról. A különböző tartozékoknak 
köszönhetően természetesen alkalmas aprításra, habverésre, 
szeletelésre, és turmixolásra is. A habverő rozsdamentes acél tartozéka 
könnyedén megbirkózik a forró ételekkel, így például a levesekkel is.

A SENCOR botmixerek tulajdonosai első kézből tapasztalhatják meg 
az erős, mégis csendes motort, melyre 6 év motor garanciát vállalunk. 
A termék további vonzó jellemzője a 20 fokozatos, folyamatos 
sebességszabályozás lehetősége, valamint a nyél ergonomikus, 
tökéletesen kézhez álló kialakítása is.

A nagy családok kifejezetten értékelni fogják a nagyméretű 
edényeket, melyekben bármi könnyedén feldolgozható.

TURMIXOLJON     
MINDEN NAP, BÁRHOL, 

BÁRMIKOR 
BOTMIXEREK

• Nagy teljesítményű, csendes 
motor akár 6 év garanciával

• Minőségi, rozsdamentes 
acélpengék, titánbevonattal

• Könnyen kezelhető, 
szabályozható sebesség

• Nagy méretű edények minőségi 
alapanyagokból

• Ergonomikus nyél
• Stílusos kialakítás

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR  
BOTMIXEREIT?
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9 az 1-ben Botmixer

SHB 5501CH

JELLEMZŐK
• Extra erős, 1200 W-os motor 6 év garanciával
• Négypengés Titán technológia csomómentes 

levesekhez, szószokhoz és krémekhez
• Folyamatos sebességszabályozás 

(20 sebességfokozat) és LED világítású 
bekapcsológomb

• 800 ml-es mixelő edény fedéllel
• 500 ml-es aprító + 1250 ml-es aprító edény/ 

zöldségaprító
• Rozsdamentes acélból készült dupla habverő
• Tartozék kioldó gomb, akasztófül

Az extra erős, 1 200 W-os motor, a 6 éves motor garancia és a folyamatosan 
állítható, 20 fokozatos sebességszabályozó teszi ezt a SENCOR botmixert 
igazán csúcskategóriássá. Négy titánbevonatú pengéjével még a konyhai 
robotgépekkel is felveszi a versenyt mind a teljesítményét nézve, mind pedig 
a vele készült levesek, krémek és szószok állaga terén.

Az extra teljesítmény maximális kihasználása érdekében a mixerhez egy nagy, fedeles, 
800 ml űrtartalmú edény, valamint két másik aprító edény is jár (500 ml és 1250 
ml), melyek kiválóan használhatók zöldségekhez. Végezetül, a rozsdamentes acélból 
készült dupla habverő ideális tejszínhab, tojásfehérje vagy krumplipüré elkészítéséhez. 
Mind a habverő, mind a mixer főbb komponensei rozsdamentes acélból készülnek, és 
meleg ételekhez is használhatók.

TARTOZÉKOK

ROZSDAMENTES
ACÉL HABVERŐ

800 ML
MIXELŐ EDÉNY

FEDÉLLEL

500 ML-ES APRÍTÓ EDÉNY
ROZSDAMENTES
ACÉLPENGÉVEL

ÉS FEDÉLLEL
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TARTOZÉKOK

ÉTELKÉSZÍTÉS

500 ML-ES APRÍTÓ
EDÉNY

ROZSDAMENTES
ACÉLBÓL KÉSZÜLT
DUPLA HABVERŐ

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

JELLEMZŐK
• Csendes, 1 200 W-os, extra erős DC motor 6 év garanciával
• Titánbevonatú, négy pengés technológia a kiváló állagú levesekhez, 

szószokhoz és krémekhez
• Folyamatos sebességszabályozás (20 fokozat)
• Tartozék kioldó gomb, akasztófül

4 in 1 Botmixer

SHB 5601GR

A SENCOR-ral nem kell kompromisszumokat 
kötnie. Egyszerre élvezheti a maximális 
teljesítmény, a tartósság és a csendes 
üzemeltetés nyújtotta előnyöket az Önnek 
leginkább tetsző kilenc metál szín egyikében.

A készülék négy titánbevonatú pengéjét egy extra 

csendes, 1 200 W teljesítményű DC motor üzemelteti, 

így ideális a legigényesebb otthoni szakácsoknak is, 

a rozsdamentes tartozékoknak köszönhetően pedig 

meleg ételekhez is használható.

Az ergonomikus nyélen elhelyezett 20 fokozatos 

sebességszabályozó segítségével, mindig a kívánt 

állagot érheti el smoothie-k, krémek, bébiételek, 

szószok és pesto-k készítésekor.

800 ML-ES MIXELŐ
EDÉNY FEDÉLLEL
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Botmixer

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

Kilenc üde szín, stílus és praktikum – ezek jutnak az ember eszébe, amikor 
megpillantja ezt a hatékony kézi botmixert. A rozsdamentes acélból készült 
tartozékokat egy 1 000 W teljesítményű, 6 év garanciával rendelkező, 
folyamatos sebességszabályozással ellátott motor hajtja, mellyel bármilyen 
ételt könnyen turmixolhat.

A hat titánbevonatú penge tökéletes és egészséges eredményt biztosít, megőrizve az összes 
tápértéket, készítsen akár leveseket, krémeket, bébiételeket vagy smoothie-kat. A készülék 
tartozékai: keverőtál fedéllel, aprító edény, habverő és egy akár a falra is felszerelhető tartó. 
Ideális krémek, bébiételek, gyors smoothie-k vagy sűrű levesek és tészták elkészítéséhez.

JELLEMZŐK
• 1 000 W-os, csendes, extra erős DC motor 6 év garanciával
• Rozsdamentes acél turmixfej hat titánbevonatú pengével
• Folyamatos sebességszabályozás 

turbó gombbal
• 25 sebességfokozat

700 ML MIXELŐ
EDÉNY FEDÉLLEL

500 ML-ES APRÍTÓ EDÉNY

ROZSDAMENTES ACÉL 
HABVERŐ

HAT ÉLŰ 
TITÁNBEVONTÚ PENGE 

AKÁR JÉGAPRÍTÁSRA IS

TARTOZÉKOK
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Botmixer

SHB 4379BK 
SHB 4378WH SHB 4379BK

JELLEMZŐK
• 2 sebességfokozat - normál és turbó sebesség
• 4 rozsdamentes acélpenge jégdaráló funkcióval
• Extra csendes DC motor
• Ergonomikus kialakítású nyél
• • Akár 800 W elérhető teljesítmény

A négy rozsdamentes acélkéssel és 
a két sebességfokozattal bármilyen ételt 
feldolgozhat, még jeget is darálhat!

A 800 W teljesítményű DC motor extra csendes, így 
megkönnyítve és kényelmesebbé téve a konyhai 
munkát. A rozsdamentes acélból készült tartozékkal 
forró ételeket is turmixolhat; a praktikus, 700 ml-es, 
fedeles mixelő edény pedig jól bírja a terhelést.

TARTOZÉKOK

Botmixer

SHB 4358WH 
SHB 4358WH SHB 4359BK

JELLEMZŐK
• 800 W-os motor, 

2 sebességfokozat (sima és turbó)
• Titánbevonatú 4 pengés rendszer 

jégdaráló funkcióval

800 W-os, erőteljes és csendes 
motorjával, négy titánbevonatú 
pengéjével és jégdaráló funkciójával 
ez a botmixer nem csupán 
a szakácsoknak, de a koktélok és más 
hideg, alkoholmentes italok kedvelőinek 
is hamar a kedvence lesz.

A titánbevonat továbbá segít megőrizni 
a gyümölcsök és zöldségek értékes 
tápanyagait a turmixolás során, mivel 
nem lép velük reakcióba. Ez a modell kiváló 
bébiételek és pürék elkészítéséhez is.

ÉTELKÉSZÍTÉS

700 ML-ES FEDELES MIXELŐ EDÉNY, ROZSDAMENTES
ACÉLBÓL KÉSZÜLT TARTOZÉKOK, MIXELŐ EDÉNY,
APRÍTÓ EDÉNY

34



JELLEMZŐK
• 600 W-os motor, 

2 sebességfokozat 
(sima és turbó)

• Kétélű rozsdamentes acél 
pengék

JELLEMZŐK
• 2 sebességfokozat - normál és turbó sebesség
• 2 élű rozsdamentes acélpenge
• Akár 600 W elérhető teljesítmény
• 700 ml-es mixelő edény fedéllel

Botmixer

SHB 4260WH 
Egyszerű és kompakt botmixer, ideális 
bébiételek, sűrű levesek, friss tejtermékek 
vagy csicseriborsó krém (hummusz) 
elkészítéséhez.

600 W-os teljesítményével, 
két sebességfokozatával, 
illetve tartozékaival (mixelő 
edény fedéllel, aprító edény 
és habverő) ideális tészták, 
tejszínhab készítéséhez vagy 
tojásfehérje felveréséhez is.

Botmixer

SHB 4211WH
Elegáns botmixert keres, amely 
a zöldségek feldolgozásához 
és a bébiételek elkészítéséhez is elég erős? 

Ne keressen tovább, az SHB 
4211WH tökéletes választás! 
Rozsdamentes acélból készült 
pengéi két sebességfokozaton – 
standard és turbó – működnek, és 
tökéletes eredményt biztosítanak. 
A készülék egy 700 ml-es mixelő 
edénnyel is rendelkezik.

TARTOZÉKOK
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ÉTELKÉSZÍTÉS

A kézi mixerek abszolút ideálisak tojásfehérje felveréséhez, 
valamint tejszínhab, könnyű krémek és selymes krumplipüré 
elkészítéséhez. A SENCOR készülékeihez többféle fej is 
tartozik, melyekkel bármit elvégezhet, amit a recept megkíván, 
sőt, a mixerekkel tésztát is dagaszthat a fejek dagasztókarokra 
cserélésével.

Az öt sebességfokozat is rendkívül hasznos. Az alacsony fokozatú 
indulásnak és a fokozatosan növekvő sebességnek köszönhetően 
az alapanyagok nem fröccsennek ki a tálból. Ha a legtöbbet akarja 
kihozni a kézi mixeréből, egyszerűen nyomja meg a turbó impulzus 
gombot. A beépített biztonsági hőkapcsoló miatt nem kell tartania 
a túlmelegedéstől sem. A tisztítás pofonegyszerű, a keverőszárakat 
egy gombnyomással kioldhatja és elmosogathatja.

KÉZI MIXEREK

KICSI,  
SOKOLDALÚ,   

PRAKTIKUS

• Akár 5 sebességfokozat 
és turbó funkció

• Csendes működés 
és egyszerű kezelés

• Túlmelegedés elleni védelem
• Extra tartozékok
• Ergonomikus, modern kialakítás

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR  
KÉZI MIXEREKET?
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Forgótálas kézi mixer

SHM 6206SS
Nem fárad el többé a keze nagy 
mennyiségű alapanyag feldolgozásakor! 
A SHM 6206SS forgótálas kézi mixer öt 
sebességfokozatával bármilyen recepttel 
megbírkózik. 

Sosem volt könnyebb meglepni családját egy 
ízletes tortával! A mixer azonban még ennél is 
többet nyújt: krómozott tartozékaival tejszínhabot, 
krémeket, krumplipürét, pástétomokat készíthet, 
tojásfehérjét és sárgáját is felverhet. Élvezze 
a sütés-főzést és az étkezést is!

JELLEMZŐK
• Öt sebességfokozat bármilyen recepthez
• 1 pár dagasztószár 1 pár habverő
• Gomb a tartozékok könnyű kioldásához
• Csendes működés, ergonomikus kialakítás
• Túlmelegedés elleni biztonsági hőkapcsoló
• Akár 500 W elérhető teljesítmény
• 2,5 l űrtartalmú, rozsdamentes acél forgó tál

Forgótálas kézi mixer

SHM 5330
Stílusos, ergonomikus, fém felületű kézi mixer egyszerű, letisztult 
megjelenéssel. A tartozék fejek ideálisak tojás, krém vagy bármilyen 
pástétom elkészítéséhez, a dagasztószárak pedig kiválóak kisebb 
mennyiségű tészta dagasztásához.

JELLEMZŐK
• Akár 500 W teljesítmény, 5 sebességfokozat + turbó mód
• 2 tartozéktípus: habverő keverőszár és dagasztószár
• A tartozékok könnyen, mosogatóban tisztíthatók
• Csendes üzemeltetés, könnyű kioldást biztosító gomb
• Forgó tálas kialakítás, felhajtható karral

PRAKTIKUS,
FELHAJTHATÓ KAR

CSERÉLHETŐ HABVERŐ
ÉS DAGASZTÓSZÁR
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ÉTELKÉSZÍTÉS

JELLEMZŐK
• Akár 400 W teljesítmény
• 5 sebességfokozat + turbó
• Botmixer tartozék mixeléshez
• Keverőszárak és dagasztószárak
• Csendes működés
• Tartozék kioldó gomb

Kézi mixer

SHM 5270WH
Ezzel a kézi mixerrel a habverés gyerekjáték. 
5 sebességfokozatával és turbó funkciójával 
mindig tökéletes sebességet állíthat be, legyen 
szó bármilyen műveletről. Tésztadagasztáshoz 
is ideális. Mindez ergonomikus, stílusos 
kivitelben.

KÉT DAGASZTÓSZÁR
A TÖKÉLETES TÉSZTÁHOZ

6 SEBESSÉGFOKOZAT
TURBÓ GOMBBAL

Kézi mixer

SHM 5207SS
Legyen Ön a konyhája mesterséfe! A SHM 5207SS 
segítségével másodperceken belül ízletes tejszínhabot, 
csomómentes krémeket, krumplipürét vagy akár 
pástétomokat készíthet el.

A két dagasztószárral könnyedén bármilyen tésztát megdagaszthat, 
hogy családjának süteménnyel vagy tortával kedveskedjen. 
A hat különböző sebességfokozattal bármilyen receptet elkészíthet. 
Még a legmagasabb fokozaton (turbó gomb benyomva) is csendesen 
működtethető, ergonomikus kialakítása miatt könnyen kezelhető.

JELLEMZŐK
• Akár 400 W maximális teljesítmény
• 6 sebességfokozat bármilyen recepthez
• Turbó gomb a maximális sebességhez
• Gomb a tartozékok könnyű kioldásához
• Csendes működtetés, ergonomikus kialakítás
• Túlmelegedés elleni biztonsági hőkapcsoló

TARTOZÉKOK
• 1 pár keverőszár tejszínhab, krém, krumplipüré, 

pástétomok készítéséhez, és tojás felveréséhez
• 1 pár dagasztókar tésztákhoz
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A 300 W-os teljesítménnyel és öt különböző 
sebességgel az SHM 540 mindenféle recept 
elkészítésében segíteni fog Önnek. Egyszerűen 
válassza ki a 9 különböző szín közül, az Ön 
konyhájába illőt.

A habverők tökéletes tojások, krémek, burgonyapüré, 
pástétomok készítéséhez, miközben a dagasztóhorgok 
gondoskodnak a különböző tésztákról. A különböző 
mixerfejek egy egyszerű gyors kioldó gomb 
segítségével könnyedén cserélhetőek. 

TARTOZÉKOK
• 1 pár rozsdamentes habverő tejszínhabhoz, krémekhez, 

burgonyapüréhez, tojáshoz
• 1 pár rozsdamentes dagasztószár tésztákhoz

SKS 5400WH SKS 5401GR SKS 5402BL
SKS 5403OR SKS 5404RD SKS 5405VT
SKS 5406YL SKS 5407TQ SKS 5408RS

Kézi mixer

SHM 5406YL

JELLEMZŐK
• 300 W teljesítmény
• 5 sebesség mindenféle recepthez
• Turbó gomb a maximális sebességhez
• 2 típusú tartozék: habverő és dagasztószárak
• Gomb a tartozékok kényelmes kioldásához 

és eltávolításához
• Csendes működés
• Ergonomikus fogantyú gumírozott felülettel
• Könnyű tisztítás (a habverők és a horgok 

mosogatógépben moshatók)
• Tápkábel hossza: 1,2 m
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JELLEMZŐK
• Akár 500 W elérhető teljesítmény
• 5 sebességfokozat + turbó
• Keverőszárak, dagasztószárak 

és ballon habverő tejszínhabhoz
• Túlmelegedés elleni biztonsági hőkapcsoló
• Csendes működés
• Tartozék kioldó gomb

Kézi mixer

SHM 5206WH
Kézreálló, praktikus és stílusos kézi mixer. 
5 sebességfokozattal és turbó gombbal a maximális 
sebességért és a tökéletes teljesítményért. Külön 
keverőszárral tejszínhab, krumplipüré, pástétomok 
készítéséhez, és tojás felveréséhez. Ideális tészta 
dagasztásához is. A tartozékok külön tárolódobozban 
érkeznek.

ÉTELKÉSZÍTÉS

JELLEMZŐK
• Akár 500 W maximális teljesítmény
• 5 sebességfokozat + turbó üzemmód
• Keverőszárak és dagasztószárak
• Csendes működés
• Tartozék kioldó gomb
• Túlmelegedés elleni biztonsági 

hőkapcsoló

JELLEMZŐK
• Akár 400 W teljesítmény
• 5 sebességfokozat + turbó üzemmód
• Keverőszárak és dagasztószárak 
• Csendes működés
• Tartozék kioldó gomb

Kézi mixer

SHM 5205

Kézi mixer

SHM 5203

Kiváló teljesítményű, könnyű kézi mixer, 
mely stílusos és egyszerűen használható. 
5 sebességfokozattal és turbó gombbal 
rendelkezik a maximális sebességért. 
A dagasztószárak segítségével tésztát 
dagaszthat, a keverőszárakkal pedig tökéletes 
krumplipürét és pástétomokat készíthet.

Ezzel a kézi mixerrel öröm a sütés. 5 sebességfokozatával 
és impulzus funkciójával mindig tökéletes sebességet állíthat be, 
legyen szó bármilyen műveletről. Tésztadagasztáshoz is ideális. 
Mindez ergonomikus, stílusos kivitelben.
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ÉTELÉKÉSZÍTÉS

SZELETELŐK
Szeletelőink nem csupán a nagy családok, de a kis 
és középvállalkozások számára is ideálisak, valamint 
mindazoknak, akik gyakran fogadnak vendégeket. Fő előnyük 
a gyors fogások előkészítése és a tökéletes szeletelés, amit 
kizárólag egy szeletelőgép tud nyújtani; ugyanis tökéletesen 
egyforma szeleteket még a legélesebb késsel is lehetetlen 
vágni. A készülék alkalmas kenyér, sajt, szalámi, illetve bármi 
egyéb élelmiszer gyors felszeletelésére.

Ahogyan azt megszokhattuk, a SENCOR szeletelőgépei kiváló 
minőségű akár fém kivitelben, levehető, rozsdamentes acél szeletelő 
pengével és mindkét végponton ütközővel felszerelt adagoló kocsival 
rendelkeznek. A praktikus tekerőgombbal a szeletek vastagsága 
0,1 és 23 mm között állítható. A tüskés nyomólap megakadályozza 
az élelmiszerek elcsúszását, viszont könnyen eltávolítható, 
amennyiben egy nagyobb vekni kenyeret kíván felszeletelni. 
A levehető tartozékoknak köszönhetően könnyen mosható és 
tisztítható.

TÖKÉLETESSÉG MINDEN 
SZELETBEN 

• Minőségi fém és rozsdamentes 
acél komponensek

• Könnyű és biztonságos kezelés
• Praktikus, könnyen tisztítható 

kivitel
• Egyszerűen beállítható 

bármilyen élelmiszer 
szeleteléséhez

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR  
SZELETELŐIT?
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Szeletelő 

SFS 4050SS

Szeletelő 

SFS 3050SL

Szeletelő

SFS 1000WH
SFS 1000WH SFS 1001GR

A megdöntött adagoló kocsi könnyedén csúszik, mindkét 
irányba az ütközővel felszerelt sínbe. A SENCOR szeletelőgép 
kitűnő jellemzőinek egyike, ami könnyebbé és biztonságosabbá 
teszi a készülék használatát.

A nyomólap levehető nagyobb méretű élelmiszerek felszeleteléséhez, 
valamint a szeletelő penge is könnyen eltávolítható tisztítás céljából. 
A nagy méretű, 190 mm átmérőjű szeletelő pengével sokféle élelmiszer 
felszeletelhető.

Könnyítse meg konyhai feladatait az SFS 3050SL elektromos 
szeletelővel! A levehető, rozsdamentes acél szeletelőpenge (170 
mm átmérőjű) és a szeletvastagságot szabályozó tekerőgomb 
(0,5-23 mm) jelentős mértékben megkönnyítik a szeletelést.

Praktikus és kompakt, könnyen tárolható 
összecsukható alaplemezzel, a 170 mm 
átmérőjű rozsdamentes acél szeletelőpengének 
köszönhetően mégis nagy teljesítményre képes.

JELLEMZŐK
• Levehető, 190 mm átmérőjű szeletelő penge, 150 W-os motor
• Gyorsan szétszerelhető, egyszerűen mosható, tisztítható
• Könnyen kezelhető, tekerőgombbal állítható szeletelés 

(1-15 mm vastagság)
• Beépített ujjvédő, csúszásmentes lábak
• Adagoló kocsi vezetősínnel és ütközőkkel

JELLEMZŐK
• Levehető, rozsdamentes acél szeletelőpenge (170 mm átmérőjű)
• Szeletvastagságot szabályozó tekerőgomb (0,5-23 mm)
• Levehető adagoló kocsi, mindkét végponton ütközővel
• Tüskés nyomólap, mely megakadályozza az élelmiszer 

elcsúszását szeletelés közben
• A készülék maximális teljesítménye 100 W

JELLEMZŐK
• Levehető, 170 mm átmérőjű szeletelőpenge, 100 W-os motor
• Gyorsan szétszerelhető, egyszerűen tisztítható, mosható
• Könnyen kezelhető, tekerőgombbal állítható szeletelés (0,1-15 mm vastagság)
• Beépített ujjvédő, csúszásmentes lábak
• Gyerekzár a véletlen balesetek elkerülése érdekében
• Adagoló kocsi ütközőkkel
• Kompakt méret – 339 x 109 x 206 mm összecsukott alappal
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KONYHAI MÉRLEGEK
Emlékszik a régi filmek konyhamérlegeire? Két réztálca egymás mellett, egyiken a mérni kívánt 
tárgy, másikon pedig aprócska súlyok, amiket számolgatnak. A súly csak akkor volt pontos, ha 
a tálcák tüskéi kiegyenlítődtek és összeértek. Szerencsére ez ma már a múlté. A SENCOR modern 
konyhai mérlegei alig foglalnak több helyet a konyhapulton egy magazinnál. Rendkívül vékonyak, 
a legvékonyabb modell mindössze 14 mm vastag.

Három milliméter vastag, edzett biztonsági üveg felületének 
köszönhetően rendkívül strapabíró. Nagyméretű LCD kijelzőjén azonnal 
látható a mért élelmiszer súlya az Ön által kiválasztott mértékegységben. 
Ha meg akar győződni a pontosságról, helyezzen egy paprikamagot 
a mérlegre, az eredmény magáért fog beszélni. Akár egyetlen grammot is 
képes érzékelni. Ugyanakkor akár egy nagy zacskó lisztet és megmérhet, 
mivel a maximum terhelhetősége akár 10 kg. Amennyiben a felhelyezett 
súly ennél nagyobb, a kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg.

Természetesen a SENCOR mérlegek is rendelkeznek tára funkcióval, 
ami a tényleges súlyból kivonja a tárolóedény súlyát. A mértékegység 
kiválasztása is szintén remek funkció - angol receptek esetén akár 
fontban is mérhet, valamint a mérleg lehetőséget nyújt a víz vagy tej 
térfogatának meghatározására is. Lenyűgöző, ugye?

ÉTELKÉSZÍTÉS

• Minőségi, edzett biztonsági 
üveg

• Nagyméretű LCD kijelző
• Rendkívül pontos mérés
• Választható mértékegység
• Könnyen kezelhető
• Ultravékony, modern kivitel

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR KONYHAI 
MÉRLEGEKET?

AZ UTOLSÓ 
GRAMMIG 

TÖKÉLETES
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JELLEMZŐK
• A SENCOR FOOD alkalmazás hatalmas élelmiszer-

adatbázissal
• Megjeleníti a tápértékeket, így optimalizálhatja étrendjét 

(szénhidrátok, fehérjék, zsírok, koleszterin, rost stb.)
• Fehér háttér-világítású, kerek LCD kijelző
• Akár 5 kg/11 font súlyú (1 g/0,1 oz felbontás)
• Automatikus kikapcsolás üresjáratban
• 3 üzemmód: mérés/tejtérfogat-mérés/vízmennyiségmérés
• Intelligens TARA funkció

Az intelligens konyhai mérleg és a SENCOR FOOD alkalmazás 
segít a kalória- és tápanyagbevitel tökéletes nyomon 
követésében. 

Csak csatlakoztassa a mérleget a telefonhoz. A kijelzőn 
megjelenik a súly, és amint megadja a súlyát, megkapja 
a táplálkozási információkat. A mérleg nem csak okos, de 
nagyszerűen is néz ki. Kilenc különböző fémes színével 
és kerek kijelzőjével minden konyhába illeszkedik.

Okos konyhai mérleg

SKS 7078BK
SKS 7070GG SKS 7071GR SKS 7072BL
SKS 7073VT SKS 7074RD SKS 7075RS
SKS 7076GD SKS 7077CH SKS 7078BK

SENCOR FOOD  
alkalmazás
•  részletes tápérték és kalória 

kalkulátor
• hozzáférés 400 000 élelmiszerhez 

az adatbázisban
• kapcsolódik a Dine4Fit 

alkalmazáshoz – lehetőség az 
adatok napi menübe történő 
importálására

Töltse le a SENCOR alkalmazást a Google PLAY vagy az App 
Store áruházból

INFORMÁCIÓK 
a kimért tételhez

TÁPLÁLKOZÁSI 
ADATOK 

több tételhez
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ÉTELKÉSZÍTÉS

Konyhai mérleg

SKS 5400
Könnyű, ám strapabíró, rozsdamentes acél konyhai 
mérleg, praktikus, ultravékony kivitelben 
és automatikus kikapcsolás funkcióval tétlenség 
esetén. 

A nagyobb pontosság érdekében 4 szenzorral 
rendelkezik, és a hasznos egységválasztás 
funkciót is biztosítja. A csomag tartalmaz két darab, 
3 V-os lítium elemet, így azonnal elkezdheti a mérést.

JELLEMZŐK
• 4 szenzor, rendkívüli mérési pontosság
• Ultra vékony kialakítás (a vastagsága mindössze 14 mm)
• Nagyméretű LCD-kijelző (57 x 27 mm) kék inverz háttérvilágítással
• Mérési kapacitás: 5 kg
• Tára funkció az edények súlyának mérésére
• 1 g-os mérési pontosság

Strongman konyhai mérleg

SKS 7300
Nem meglepő, hogy ezt a konyhai mérleget 
Strongman-nak hívják, hiszen a mérési 
kapacitása 30 kg, így bármit lemérhet 
vele, amit a konyhában talál. 

A LED kijelzője fehér háttérvilágítással 
rendelkezik, amely megkönnyíti a számok 
leolvasását. A hasznos tára funkció lehetővé teszi 
az összetevők fokozatos mérését, miközben levonja 
az edény súlyát. 

De ez nem minden, az érték tartó funkciót is nagyon 
hasznosnak fogja találni, amikor egy akkora edényt 
helyez a mérlegre, amely megakadályozza a kijelző 
leolvasását. Csak tartson lenyomva egy gombot 
3 másodpercig és az eredmény akkor is látható lesz 
a kijelzőn, miután a terjedelmes tárgyat már eltávolította.

JELLEMZŐK
• Mérési kapacitás 30 kg-ig / mérési pontosság 2 g
• Tára funkció a további összetevők fokozatos 

méréséhez
• Érték tartó funkció a súlyérték megjelenítéséhez 

a lemért tárgy eltávolítása után is
• Rozsdamentes acél felület
• Nagy méretű LED-kijelző fehér háttérvilágítással
• Érintős vezérlőpanel
• Lábakba épített szenzorok
• Automatikus kikapcsolás tétlenség esetén
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Konyhai mérleg

SKS 5330
Az elegáns konyhai mérleg a letisztult fekete-
fehér kombináció, minden konyhához illik. 
Használata nem is lehetne egyszerűbb; 
a mérleg két érintőgombbal és egy 
nagy, könnyen leolvasható, fehér 
háttér-világítású kijelzővel felszerelt, 
egyetlen nyomásra aktiválható.

A talpba épített precíziós érzékelők pontos 
mérést tesznek lehetővé, ezért ügyeljen 
arra, hogy kemény, egyenletes felületre 
helyezze. A mérleg a teljes főzési folyamat 
során segítségére lesz, mivel folyamatos 
hozzáadott mérési és tára funkcióval is 
rendelkezik. Ideális akár 5 kilogrammos 
súlyhatárig

JELLEMZŐK
• Könnyen használható nyomás aktiválással, két 

érintőgombbal és nagy, jól olvasható, fehér háttér-világítású 
kijelzővel

• Tára funkció további összetevők fokozatos leméréséhez
• 4 érzékelő a nagyobb pontosság érdekében, súlymérés akár 5 kg
• Könnyen tisztítható edzett üvegfelület
• Automatikus kikapcsolás
• Lemerült akkumulátor és túlterhelés jelző
• 2 × 3 V lítium CR2032 elem

47

KONYHAI MÉRLEGEK



ÉTELKÉSZÍTÉS

Konyhai mérleg

SKS 5036YL

JELLEMZŐK
• Ultra vékony kialakítás, mindössze 16 mm-es
• 4 mm vastag, edzett biztonsági üvegfelület 

a könnyű tisztítás érdekében
• Nagyméretű, 55 x 25 mm-es LCD-kijelző
• 5 kg-os mérési kapacitás
• Tára funkció és fokozatos mérési funkció
• Érintős vezérlőpanel a hosszú élettartamú, 

gombok nélküli működtetéshez
• 4 szenzor az 1 g-os mérési pontosság 

érdekében
• Mértékegység kiválasztásának 

lehetősége (g/ml)
• Automatikus kikapcsolás tétlenség esetén

SKS 5030WH SKS 5031GR SKS 5032BL 
SKS 5033OR SKS 5034RD SKS 5035VT 
SKS 5036YL SKS 5037TQ SKS 5038RS

Ez az ultravékony kialakítású, mindössze 
16 mm vastag konyhai mérleg a könnyű 
tisztítás érdekében edzett üvegfelülettel készült. 
A nagy méretű, 55 x 25 mm-es LCD-kijelző 
lehetővé teszi a könnyű leolvasást. Az 5 kg-os 
mérési kapacitással rendelkező mérleg érintős 
vezérlőpanellel működik, amely biztosítja 
a készülék tartósságát. 

A mérleg természetesen tára funkcióval és fokozatos 
mérési funkciókkal is rendelkezik. A nagy mérési 
pontosságot a mérleg 1 g-os érzékenységét biztosító 
négy szenzor garantálja, mértékegységként pedig g/ml 
is megadható. 60 másodperc tétlenség után a mérleg 
automatikusan kikapcsol, a gazdag színválasztéknak 
köszönhetően pedig a készülék bármelyik konyhába illik.
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Konyhai mérleg

SKS 32BL

A lenyűgöző színválaszték miatt ez a mérleg tökéletes dizájnválasztás minden konyhába.  

Ezenkívül a gomb nélküli érintésvezérléses kialakítás hosszú élettartamot biztosít. A monolit műanyag felület 
egyszerű és higiénikus karbantartást tesz lehetővé, míg a nagy, háttérvilágítású LCD kijelző nagyon egyszerűvé 
teszi a leolvasást. Négy érzékelő gondoskodik a nagyobb mérési pontosságról.

Konyhai mérleg

SKS 4030BK/WH

JELLEMZŐK
• Praktikus kivitel, levehető, 1 literes, 

rozsdamentes acél edénnyel
• Nagy méretű, döntött LCD kijelző két gombbal
• Négy szenzor a pontosabb méréshez, automatikus 

kikapcsolás
• 5 kg mérési kapacitás 1 g mérési pontossággal
• Választható mértékegységek (g/lb:oz), 

űrtartalommérés (ml/fl :oz)
• Alacsony elem töltöttség és túlterhelés jelző

JELLEMZŐK
• Érintésvezérlés gombok nélkül, a hosszú 

élettartam érdekében
• Nagy, 5,3 x 2,3 cm-es háttér-világítású 

LCD kijelző
• Tára funkció 
• Monolit műanyag felület a könnyű 

és higiénikus karbantartás érdekében
• 4 érzékelő a nagyobb mérési pontosság 

érdekében
• Növekményes mérési funkció
• Kontrasztos háttérvilágítás a jó olvashatóság 

érdekében
• Terhelhetőség 5 kg-ig, 1g pontossággal
• Automatikus kikapcsolás, 

ha 60 másodpercig üresjáratban van
• Lemerült akkumulátor és túlterhelés jelző

Praktikus konyhai mérleg levehető, 1 literes, 
rozsdamentes acél edénnyel - így soha nem 
kell külön tányért, csészét vagy tálat keresnie 
a hozzávalók leméréséhez. 

Az edény könnyen tisztítható és higiénikus. 
Zökkenőmentesen átállítható a tej vagy a víz 
mennyiségének mérésére, de font és uncia 
mértékegység is használható.

SKS 30WH SKS 31GR SKS 32BL 
SKS 33OR SKS 34RD SKS 35VT 
SKS 36YL SKS 37TQ SKS 38RS
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ASZALÓGÉPEK
Az aszalás kiváló módja a gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények és húsok tartósításának. 
Egészséges, kíméletes és vegyszermentes. A vitaminokon és az ásványi anyagokon túl az étel a kiváló 
ízét is megőrzi. Válassza ki az aszalni kívánt élelmiszert, szeletelje fel, helyezze a tálcára, állítsa be 
a hőmérsékletet, és zárja be az ajtót. A SENCOR aszalógépei 
gondoskodnak a folyamat többi részéről.  

Mitől olyan csodálatosak ezek a készülékek? Széles hőmérsékleti 
skálán, 35 °C-tól 80 °C-ig sokféle élelmiszert aszalhat. Nem csak 
zöldségeket és gyümölcsöket, hanem gombákat, gyógy- 
és fűszernövényeket vagy akár húst is. Trendi és egészséges nyers 
ételek is készíthetők.

A SENCOR aszalógépei különböző számú tálcákkal rendelkeznek, 
a leghatékonyabb modell tíz tálcával felszerelt, és egyszerre aszalhat 
akár az összesen. Horizontal Air Flow (vízszintes levegő áramlási) 
technológia egyenletes hőeloszlást biztosít a készülék belsejének 
egészében, minden élelmiszert egyenletesen és egyszerre szárítva, így 
nem kell forgatnia a tálcákat.

Ahogyan az elvárható, az aszalógépek egyértelmű, könnyen kezelhető 
vezérléssel és hőmérséklet-szabályozóval rendelkeznek, az aszalás 
ideje pedig LED kijelzőn állítható be. Amennyiben bizonytalan az 
aszalási hőmérsékletben, a vezérlőpanel ikonjai segítenek. Az 
automatikus kikapcsolás elektromos időzítővel beállítható – mindez 
gyorsan elvégezhető, nem kell külön gombot megnyomnia.

ÉTELKÉSZÍTÉS

• Egyedi időbeállítás és 
hőmérséklet-szabályozás

• Innovatív, Horizontal Air Flow 
(vízszintes levegő áramlási) 
technológia

• Többfunkciós felhasználás 
és hatalmas kapacitás

• Könnyen kezelhető és 
beállítható

• Biztonsági funkciók
• Minőségi anyagok 

elhasználásával készült

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
ASZALÓGÉPEIT?

ROPOGÓS, ÍZLETES,  
VITAMINDÚS 

EGÉSZ ÉVBEN 
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Aszalógép

SFD 7000BK
Nagy kapacitású aszalógép, 
tíz perces egységekben 
szabályozható időbeállítással, 
gyors beállítási móddal. 
Az aszalótálcák kialakítása 
megakadályozza a penészedést 
és optimalizált légáramlást biztosít. 

Kiváló bármilyen zöldség, gyümölcs, 
gyógynövény, magvak, gombák, de 
akár hús, hal vagy tészta szárítására is. 
Az élelmiszereken túl dekorációk, 
potpourri és szirmok szárítására is 
használható.

JELLEMZŐK
• Horizontal Air Flow (vízszintes levegő áramlási) 

technológia
• 10 rozsdamentes acél tálca
• 1 tálca nyers élelmiszerek részére
• Szabályozható hőmérséklet 35–75 °C
• A készülék teljesítménye 800 W
• Mosogatógépben mosható aszalótálcák
• Túlmelegedés elleni biztonsági hőkapcsoló

IDŐBEÁLLÍTÁS TÍZ PERCES
EGYSÉGEKBEN GYORS
BEÁLLÍTÁSI MÓDBAN

HORIZONTAL AIR FLOW
TECHNOLÓGIA

(VÍZSZINTES LEVEGŐ
ÁRAMLÁS)
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ÉTELKÉSZÍTÉS

JELLEMZŐK
• Horizontal Air Flow technológia az egyenletes hőeloszlásért
• Háttér-világítású LED kijelző
• 1,18 m2 kiszáradási felület 
• 5 automatikus program,
• Hőmérséklet-szabályozó gomb az intuitív vezérléshez
• 6 fém és 6 műanyag hőálló tálca a maximális kényelem érdekében
• 1 tálca RAW ételek elkészítéséhez
• A 35–70 °C-os változó hőmérséklet megtartja a lehető legtöbb természetes 

vegyületet
• Elektronikus automatikus kikapcsolás időzítő, túlmelegedés elleni védelem
• Akár 500 W teljesítmény
• Méretek (szélesség × mélység × magasság): 345 × 450 × 310 mm

Aszalógép

SFD 6601BK
A SENCOR SFD 6601BK nagy kapacitású élelmiszer aszaló 
1,18 m2-es felületével lenyűgöző eredményeket érhet, ami 
65%-kal nagyobb, mint a hagyományos 32 cm-es 
élelmiszer-szárítók.

Öt automatikus program és egy hőmérséklet-szabályozó gomb teszi 
a kezelőszerveket intuitívvá és rendkívül egyszerűen használhatóvá. 
A hőmérséklet 35 és 70 °C között állítható, hogy minél több értékes 
tápanyag megmaradjon. A Horizontal Air Flow technológiája 
egyenletesen osztja el a hőt, és szükségtelenné teszi a tálcák forgatását 
a szárítási folyamat során.
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Aszalógép

SFD 6600BK
Az aszalógép 5 praktikus, automatikus programmal 
rendelkezik szárított húsok, alma, gomba, 
gyógynövények és fűszerek, valamint tészták 
aszalásához.

JELLEMZŐK
• 5 automatikus program
• Horizontal Air Flow (vízszintes levegő 

áramlási) technológia
• 12 hőálló tálca 
• 1 tálca nyers élelmiszerek részére
• Állítható hőmérséklet 35–75 °C
• Akár 500 W teljesítmény
• Mosogatógépben mosható 

aszalótálcák

HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL
ELLÁTOTT LED KIJELZŐ

ÉS 5 AUTOMATIKUS
PROGRAM

Aszalógép

SFD 6500WH
A SENCOR SFD 6500WH nagy kapacitású élelmiszer aszaló 1,18 m2-es 
felületével lenyűgöző eredményeket érhet, ami 65%-kal nagyobb, mint a 
hagyományos 32 cm-es élelmiszer-szárítók.

Az öt automatikus program (alma, gomba, fűszernövények/fűszerek és tészta) igen 
egyszerűvé teszi a hőmérséklet szabályozását és a szárítási idő beállítását.

JELLEMZŐK
• 5 automatikus program (alma, gomba, 

gyógynövények/fűszerek és tészta)
• 1,18 m2 teljes dehidratációs felület 

(65%-kal nagyobb, mint a 32 cm átmérőjű 
szabványos élelmiszer-szárítóké)

• Intuitív hőmérséklet-szabályozás (35-75 °C) 
a gomb segítségével

• Időbeállítás gyors beállítási móddal
• 6 műanyag, hőálló tálca a maximális kényelem 

érdekében
• 1 tálca RAW ételek elkészítéséhez
• Horizontal Air Flow technológia a hő egyenletes 

eloszlásához anélkül, hogy a tálcákat kiszáradás 
közben elforgatnák

• Háttér-világítású LED kijelző
• Elektronikus automatikus kikapcsolás időzítő
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ÉTELKÉSZÍTÉS

Aszalógép

SFD 950SS
Gyümölcsök, mazsola, zöldségek, hal, 
paradicsom, gyógynövények, gyógyteák, gomba, 
tökmag, narancs díszítéshez, szirmok az illatos 
potpourrihoz – mindezek könnyen elkészíthetők 
az SFD 950SS aszalógép segítségével.

Öt műanyag, hőálló tálcája maximális kényelmet 
és megbízható eredményeket biztosít. Kialakításuk 
megakadályozza a penészedést és optimalizálja a 
légáramlást.

JELLEMZŐK
•  5 műanyag, hőálló tálca a maximális kényelem érdekében
• A szárító állvány kialakítása megakadályozza a penészképződést és optimalizálja a légáramlást
• Kevesebb állvány jobb helymegtakarítást jelent (csak egy állvány esetén lehetséges)
• 29 x 20 cm-es szárító állvány, tálca magassága 16 és 29 mm
• Állítható hőmérséklet: 35-40-45-50-55-60-65-70 °C
• A beépített ventilátor segít egyenletesen száradni minden szinten
• Átlátszó fedél és állványok a szárítási folyamat ellenőrzéséhez
• A szárítórácsok és a fedél mosogatógépben mosható
• Háttér-világítású fő gomb bekapcsolásjelző lámpával
• Hőbiztosíték a túlmelegedés megakadályozására
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Aszalógép

SFD 757GG
Az egészséges falatok ezentúl mindig kéznél lesznek, köszönhetően 
a Sencor aszaló készülékének. Használja szárított körte, szilva, sárgabarack, 
banán és egyebek készítéséhez; így bárhol, bármikor csemegézhet. 

De ez nem minden, amit az SFD 757GG tud. Szárít még zöldségeket levesekhez, 
fűszernövényeket és gyógynövényeket teákhoz, halat, paradicsomot és gombát, 
tökmagot, de még a narancsot is díszítéshez, vagy a potpourrihoz pedig 
szirmokat. 5 szárító tálca és 35 és 80 °C közötti hőmérséklet tartomány áll 
a rendelkezésére. Az egyenletes szárítás érdekében egy beépített ventilátor osztja 
el a hőt az állványokon. Speciális kialakításuk megakadályozza a penészképződést 
és optimalizálja a belső légáramlást. Az átlátszó fedél és az állványok lehetővé 
teszik a szárítási folyamat bármikori ellenőrzését.

Aszalógép

SFD 3109BK
Az élelmiszer-aszaló akár 13 állvány egyidejű használatára alkalmas. 
A csomag kilenc darabot tálcát tartalmaz, de lehetősége van egy 
további négy darabos készlet megvásárlására is, ami extra helyet 
biztosít a szárításhoz. 

Az aszalási lehetőségek szinte korlátlanok, beleértve a gyümölcsöt, mazsolát, 
zöldségeket, halat, paradicsomot, gyógynövényeket, gyógyteákat, gombát, 
tökmagot, narancsot a díszítéshez és szirmokat az illatos potpourrihoz.

JELLEMZŐK
• Hőmérséklet szabályozás 35-80 °C
• 5 speciálisan kialakított szárító állvány megakadályozza 

a penészképződést és optimalizálja a levegő keringését
• Kevesebb állvány jobb helymegtakarítást jelent
• A szárítóállvány átmérője 23 cm, a tálca magassága 

15 vagy 28 mm-re állítható
• A beépített ventilátor minden szinten egyenletes szárítást biztosít
• Átlátszó fedél és állványok a szárítási folyamat ellenőrzéséhez
• A szárítórácsok és a fedél mosogatógépben mosható
• Hőbiztosíték a túlmelegedés megakadályozására

JELLEMZŐK
• 9 szárító állvány tartalmaz; lehetőség további 4 darabos készlet vásárlására
• Kevesebb állvány nagyobb helymegtakarítást jelent használat közben
• Szárítórács átmérője: 33 cm
• Elérhető magasság szintenként: 1,3 cm
• A beépített ventilátor egyenletes kiszáradást biztosít minden szinten
• A szárító állványok speciális kialakítása megakadályozza a penészedést 

és optimalizálja a légáramlást
• Az átlátszó fedél és az állványok lehetővé teszik a szárítási folyamat 

egyszerű ellenőrzését
• A szárítórácsok és a fedél mosogatógépben mosható
• Háttér-világítású gomb, bekapcsolásjelző lámpával
• Hőbiztosíték a túlmelegedés megakadályozására
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TURMIXGÉPEK
Ha tökéletes, friss gyümölcslére, ízletes smoothie-ra vagy krémlevesre 
vágyik, a SENCOR-nál olyan turmixgépeket fejlesztettünk ki, melyekkel 
bármilyen zöldségből, gyümölcsből, magvakból vagy akár húsból és 
csonthéjas magvakból is ízletes fogásokat készíthet. Napjaink modern 
háztartásainak elengedhetetlen kellékei a turmixgépek. Gondoljon 
bele, mennyi időt spórol meg egy turmixgéppel, amit darabolással, 
szeleteléssel, morzsolással és facsarással kellene töltenie...

A SENCOR turmixgép választéka mindezt rendkívül könnyűvé és 
egyszerűvé teszi. Másodpercek alatt egészséges reggelit vagy csemegét 
készíthet. A munkából hazatérve pillanatokon belül krémes, lélekmelegítő 
levest tálalhat fel. Köztudott, hogy a gyerekek nem szeretnek várni – ám 
a turmixgéppel pillanatok alatt friss bébiétel is készíthető.

A SENCOR turmixgépek kiváló minőségű, biztonságos és strapabíró 
anyagokból készülnek. Célunk, hogy megőrizzük az összes fontos 
vitamint, tápanyagot és enzimet, hogy nyugodtan élvezhesse a lehető 
legnagyobb körültekintéssel előkészített, friss alapanyagokból turmixolt 
fogásokat.

Használja a SENCOR turmixgépeit minden nap. Rengeteg tartozék 
jár hozzájuk, eltérő funkciókkal, emellett könnyen kezelhetők és 
karbantarthatók. A SENCOR turmixgépek megkönnyítik és szórakoztatóvá 
teszik a modern, egészséges főzést és életmódot.
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TURMIXGÉPEK

Ha készített már koktélt hagyományos turmixgépben, 
akkor pontosan tudja, hogy minél hamarabb érdemes 
elfogyasztania – a külseje és az íze néhány órán belül 
egyaránt megváltozik. Sőt, a szakértői vélemények azt 
bizonyítják, hogy a vitaminok és az enzimek többsége 
elvész. Ezzel nem csak az Ön elkészítéssel töltött ideje, 
hanem a hozzávalókra költött pénze is kárba vész. 
A SENCOR vákuumos turmixgépei egyszerűen, vákuum 
használatával oldják meg ezt a problémát. Az előkészítés 
a tárolóedényben található levegő kiszivattyúzásával 
kezdődik, aztán következik a turmixolás.

VÁKUUMOS  
TURMIXGÉPEK

VITAMINOK 
ÉS TÁPANYAGOK

MINDEN ADAGBAN

• A vákuum technológia hosszan 
megőrzi az egészséges vitaminokat, 
tápanyagokat és enzimeket, 
és meggátolja az oxidációt és 
a mikroorganizmusok elszaporodását

• Rendkívül nagy teljesítményű motor
• Rendkívül strapabíró, tritán anyagból 

készült edények
• Többféle, könnyen választható 

program és sebességfokozat
• Könnyen kezelhető és gyorsan 

tisztítható
• Számtalan biztonsági funkcióval 

felszerelt

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR VÁKUUMOS 
TURMIXGÉPEIT? 

Ha tökéletes, friss gyümölcslére, ízletes smoothie-ra vagy krémlevesre 
vágyik, a SENCOR olyan turmixgépeket fejlesztett ki, melyek segítségével 
bármilyen zöldségből, gyümölcsből, magvakból vagy akár húsból és 
csonthéjas magvakból is ízletes fogásokat készíthet. Napjaink modern 
háztartásainak elengedhetetlen kellékei a turmixgépek. Gondoljon bele, 
mennyi időt spórolhat egy turmixgéppel...

A SENCOR turmixgép választékával másodpercek alatt egészséges reggelit 
vagy csemegét készíthet, munkából hazatérve pillanatokon belül krémes, 
lélekmelegítő levest tálalhat. Percek alatt friss, ízletes bébiételt állíthat elő.

A SENCOR turmixgépek kiváló minőségű, biztonságos és strapabíró 
anyagokból készülnek. A cél az összes fontos vitamin, tápanyag és 
enzim megőrzése, hogy teljes mértékben tudja élvezni a frissen turmixolt 
hozzávalókat.

MIÉRT JÓ 
A VÁKUUMKEVERÉS?    

• Több vitamin 
és tápanyag marad 
az italban

• Nagyobb térfogat 
és kevesebb hab

• A lé és a rost együtt 
marad

• Sokkal hosszabb 
tárolási idő 
(akár 30 nap)
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JELLEMZŐK 
• Akár 1500 W maximálisan elérhető teljesítmény
• 7 program (SMOOTHIE, ÉLTETŐ KOKTÉL, SMOOTHIE 

EXTRA, SAUTE SOUP, JÉGZÚZÁS, DIÓFÉLÉK ÉS 
LISZTEK, PULSE/EXTRA)

• 28 000 fordulat / perc a gyors étel- és italkészítéshez
• SENCOR® Nutri Smart Blending technológia a tökéletes 

eredményhez, előre beállított mixelési programokkal
• PULSE mód az azonnali turmixoláshoz és jégdaráláshoz
• Nyolcélű rozsdamentes acélpenge titán bevonattal
• Tartozékok: 1,5 L-es TRITÁN mixelő edény + 2 x 0,7 L-es 

tároló edény
• Tápkábel hossza: 1,1 m
• Biztonsági mechanizmus, mely csak a megfelelő 

helyzetben engedélyezi a turmixolást
• Extra biztonságos, csúszásmentes lábak

Vákuumos turmixgép

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

A kiváló minőségű komponensek és a csúcstechnológia 
ötvözésével kiváló turmixokat készíthet. A vákuumos 
turmixgépek megakadályozzák a friss hozzávalók 
oxidációját és ezzel együtt a mikroorganizmusok 
és méreganyagok elszaporodását. 

Ízletes, vitaminokban, enzimekben és tápanyagokban 
gazdag, természetes ízű és aromájú turmixok. Egészségesek 
és a szervezete, teste és fi zikai állapota javára szolgálnak. 
Rendkívül strapabíró, kiváló minőségű titánpengékkel könnyen 
feldolgoznak bármilyen gyümölcsöt, csonthéjas magvakat, 
zöldséget és bármilyen más élelmiszert

TARTOZÉKOK
1,5 L-ES TRITAN (PCTG) MIXELŐ EDÉNY
2 X 0,7 L-ES TÁROLÓ EDÉNY
VÁKUUMKÉPZŐ EGYSÉG
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A TRITAN PALACKOK 
HŰTŐAJTÓHOZ 
MÉRETEZETTEK

A LEVEHETŐ TARTOZÉKOK 
MOSOGATÓGÉPBEN 

MOSHATÓK

NYOLCÉLŰ TITÁNPENGE  
Strapabíró, rozsdamentes 

acélpengék titánbevonattal

KÜLÖNÁLLÓ VÁKUUM EGYSÉG 
Szabályozható és levehető vákuum egység. 
A vákuum funkció elérhető turmixoláshoz 
és „TO GO“ palackhoz. Könnyen tárolható 
a turmixgép hátulján.

CSÚCSTECHNOLÓGIA KOMPAKT MÉRETBEN
Automatikus tartozék érzékelés Intelligens 
beállítások 6 programmal Automatikusan az 
edényhez vagy a palackhoz igazodó program

TURMIXGÉPEK

TRITAN SPORTPALACK  
BPA-mentes 

0,7 l-es tritan sportpalac

SPORTFEDÉL  
Szivárgásbiztos és könnyen csavarható. 

Speciális konstrukció a könnyű 
használatért, ovális hordozható füllel

TRITAN EDÉNY  
Rendkívül strapabíró, BPA-mentes 

1,5 l-es kapacitással

MULTI-CIKLON 
TECHNOLÓGIA
A speciális szerkezetű 
technológiával tervezett penge, 
tartály és palack optimális 
turmixolást és csomómentes 
eredményt biztosít.
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JELLEMZŐK 
• Multi ciklonos mixelés nyolc élű titánbevonatos pengével az optimális 

eredmény érdekében
• Alakítsa át az egész gyümölcsöket, dióféléket, zöldségeket, magvakat 

és egyéb élelmiszereket a szervezete számára kiemelkedő folyékony energiává
• Megakadályozza az enzim- és vitaminvesztést, csökkenti a nutri smoothie 

oxidációját
• Automatikusan felismeri a felszerelt tartozékokat
• SENCOR® Nutri Smart turmixtechnológia a tökéletes eredmény érdekében 

7 előre beállított turmixprogrammal (turmix, nutri keverék, turmix extra, 
leves, jég zúzás, liszt és dió, impulzus/extra)

• PULSE az azonnali turmixoláshoz és jégkrémkészítéshez zúzott jéggel
• Biztonsági mechanizmus, amely csak megfelelő helyzetben teszi lehetővé 

a használatát, és csúszásgátló lábak az extra biztonság érdekében
• Rozsdamentes acél, titán bevonatú pengék és PCTG anyag a nagy 

tartósság garantálása érdekében
• 1,5 literes keverőedény, 0,7 literes tégely friss italok (turmixok) tárolására, 

vákuum egységgel

KÜLÖNÁLLÓ 
VÁKUUM EGYSÉG

MINDEN LEVEHETŐ 
ALKATRÉSZ 

MOSOGATÓGÉPBEN 
MOSÍTHATÓ

TRITAN SPORTPALACK  
BPA-mentes 

0,7 l-es tritan sportpalac

Készítsen egészséges turmixokat, leveseket és még sok mást egy szuper 
turmixgéppel, amely vákuum segítségével tartja meg a tápanyagok 
maximális mennyiségét. Ez a fejlett technológia az ízt is frissen tartja, 
és gátolja a mikroorganizmusok szaporodását és a toxinok képződését.

A nyolc éllel rendelkező, titán bevonatú penge az egész gyümölcsöt, dióféléket, 
zöldségeket, magvakat és más élelmiszereket folyékony energiává alakítja 
a szervezet számára, kivonva a nehezen elérhető tápanyagokat. A Nutri turmixok 
támogatják a jobb alvást, az emésztést és a sportolás utáni regenerálódást is.

Automata vákuumos szuper turmixgép

SBU 7677CH
SBU 7676GD SBU 7677CH
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TURMIXGÉPEK

• Rendkívül nagy teljesítményű, 
egyedi, kefe nélküli DC motor 
akár 10 év motor garanciával

• 10 választható 
sebességfokozat

• Beépített biztonsági 
mechanizmusok

• Előre beállított programok
• Minőségi, innovatív anyagok 

(2 l-es tritan edény, BPA 
mentes)

• Időtálló, praktikus kivitel

Napjaink zsúfolt világában mindenkinek a lehető legtöbbet 
kell kihoznia magából: legyen sportoló, menedzser vagy 
kisgyermekes édesanya.

Ehhez megfelelő tápanyagbevitel szükséges, ami félkész, konzerv és 
gyorséttermi ételekkel nem pótolható. A csecsemők és kisgyermekek 
számára is fontos, hogy minőségi élelmiszereket egyenek a megfelelő 
étkezési szokások kialakításához. Ne bízza a véletlenre, válassza 
a SENCOR multifunkciós turmixgépeit, melyekkel a gyümölcsökből, 
zöldségekből, magvakból, diókból és fűszerekből olyan isteni 
koktélokat, smoothie-kat, csemegéket, shake-eket, házi fagylaltokat, 
pépeket és leveseket készíthet, melyek a legszigorúbb dietetikusok 
feltételeinek is megfelelnek. Sőt, házi lisztet is őrölhet vele magvakból, 
ami ideális az allergiában (például glutén allergiában) szenvedőknek.

Ezen felül a készülékeink mellett szól, hogy bizonyos modellek esetén 
10 év motor garanciát adunk, amely önmagában biztosíték arra, hogy 
a SENCOR multifunkciós turmixgépe igazán időtálló. Mindenképpen 
strapabírónak kell lennie, hogy kordában tartsa a hozzávalókat 
könnyedén feldaráló, hatélű minőségi titánbevonatú acélpenge 
percenkénti 30 000-es fordulatszámát.

MULTIFUNKCIÓS 
TURMIXGÉPEK

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR  
MULTIFUNKCIÓS 
TURMIXGÉPEIT?

ERŐ ÉS 
CSÚCSEREDMÉNY

MINDEN POHÁRBAN
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JELLEMZŐK 
• 28 000 fordulat / perc gyors étel- és italkészítéshez
• 1 800 W-os teljesítmény hat előre beállított programmal
• SENCOR® Nutri Smart Blending technológia a tökéletes eredményhez 

előre beállított mixelési programokkal
• Impulzus funkció a maximális fordulatszámú mixeléshez
• Hatélű rozsdamentes acélpenge titán bevonattal
• Nyolc sebességfokozat a tökéletes mixeléshez
• Strapabíró 2 l-es szagmentes edény
• Higiénikus BPA mentes anyagból készült

HAT TITÁNBEVONATÚ 
ROZSDAMENTES ACÉLKÉS

Multifunkciós turmixgép

SBU 7730BK

ZAJCSÖKKENTŐ FEDÉLLEL

Gyors és nagy teljesítményű konyhai gép, 
hét előre beállított programmal és impulzus 
üzemmóddal a maximális fordulatszámú 
mixeléshez. A speciális fedél akár 20%- kal 
csökkenti a zajszintet, így akkor is turmixolhat, 
amikor a szerettei alszanak.

Multifunkciós turmixgép

SBU 8850NP

JELLEMZŐK 
• 33 000 fordulat / perc gyors étel és 

italkészítéshez
• SENCOR® Nutri Smart Blending technológia 

a tökéletes eredményhez előre beállított 
mixelési programokkal

• 2 000 W-os teljesítmény a tökéletesen 
folyékony állaghoz

• Impulzus üzemmód a maximális fordulatszámú 
mixeléshez

• Jégdaráló funkció
• 7 előre beállított program és három sebességfokozat 

az ízletes, energiadús zöldség és gyümölcslevekhez
• Strapabíró tritan szagmentes edény
• Hat titánbevonatú rozsdamentes acélkés
• Higiénikus BPA-mentes anyagból készült
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TURMIXGÉPEK

TÖLTSE 
FEL MAGÁT 

ENERGIÁVAL EGY 
SMOOTHIE-VAL 

NUTRI MIXEREK
Az élelmiszerek szuper turmixgépeket követelnek meg! 
A SENCOR nem csak zöldségeket és gyümölcsöket, hanem 
a dióféléket és magvakat is szervezete ideális energiaforrásává 
alakítják. Az előre beállított turmixprogramokkal ízletes 
smoothie-t vagy egészséges frissítő italokat készíthet, melyekkel 
rögtön visszanyerheti az energiáját, mondjuk sportolást 
követően. A nagy teljesítményű, akár 10 éves garanciával 
nyújtott motor hatélű levehető, minőségi, rozsdamentes 
acélkésével percenként akár 25 000 fordulatszámra is képes, 
ami elég erős akár jégdaráláshoz is.

Kedve szerint turmixolhat az 1,3 literes tartályban vagy a hordozható 
palackban, melyre elég rátennie egy fedőt és már indulásra kész 
is. Mindkettő tömör tritan, ezért nem kell aggódnia, hogy eltörnek. 
Sőt, további zárható edények is elérhetők szuper koktéljai hűtőben 
tárolásához.

Két tartozékával - gyümölcsprés és citrusfacsaró - friss gyümölcslevet 
facsarhat a sportoláshoz szükséges vitaminok és enzimek kinyeréséhez.

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
NUTRI MIXEREIT?
• Rendkívül nagy teljesítményű 

motor akár 10 év motor 
garanciával

• SENCOR Nutri Smart Blending 
innovatív technológia

• Kivehető, minőségi acélkések
• Előre beállított programok
• Beépített biztonsági 

mechanizmusok
• Tartozékok turmixoláshoz és 

szállításhoz
• Könnyen kezelhető és tisztítható
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Ez a turmixgép egyetlen 
gombnyomással bármilyen 
hozzávalóból ízletes, friss smoothie-t 
készít, így azonnal energiával és 
alapvető tápanyagokkal látja el a 
szervezetét. A tökéletes társ, kortól 
függetlenül. Egyszerűen működtethető 
és karbantartható.

JELLEMZŐK 
• 1 200 W-os, megnövelt teljesítmény és 22 000 fordulat / perc
• Előre beállított mixelési programok + impulzus funkció
• Kinyeri a tápanyagokat a magokból, gabonákból és diófélékből
• 2 x 0,8 l-es és 2 x 1 l-es tritan edények
• Hatélű titán bevonatú acélpenge
• Higiénikus BPA mentes anyagból készült

HATÉLŰ TITÁN 
BEVONATÚ 

ACÉLPENGE

TRITAN 
EDÉNYEK

Nutri mixer

SNB 6601RD
SNB 6600BK SNB 6601RD
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TURMIXGÉPEK

HATÉLŰ TITÁN 
BEVONATÚ 

ACÉLKÉS

Ez a turmixgép egyetlen gombnyomással bármilyen hozzávalóból 
ízletes, friss smoothie-t készít, így azonnal energiával és alapvető 
tápanyagokkal látja el a szervezetét.

A tökéletes társ, kortól függetlenül. Egyszerűen működtethető 
és karbantartható.

Nutri mixer

SNB 4301RD

JELLEMZŐK 
• 1 000 W-os, megnövelt teljesítmény és 20 000 fordulat / perc
• Előre beállított mixelési programok + impulzus funkció
• Kinyeri a tápanyagokat a magokból, gabonákból és diófélékből
• Kettő strapabíró 0,8 l-es és 1,0 l-es tritan edény
• Hatélű titán bevonatú rozsdamentes acélkés
• • Higiénikus BPA mentes anyagból készült

TRITAN 
EDÉNY

SNB 4301RD SNB 4302SS SNB 4303BK
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TURMIXGÉPEK

ÍZLETES, 
EGÉSZSÉGES ÉS FRISS 

MINDEN NAP
SMOOTHIE MIXEREK
Amennyiben olyan praktikus eszközre vágyik, mellyel 
kedvenc hozzávalóiból azonnal egészséges koktélt 
varázsolhat, a SENCOR automata smoothie mixerét Önnek 
tervezték. Rendkívül praktikus, könnyen kezelhető, 
és a konyhai robotgépekkel ellentétben tökéletesen 
turmixol – közvetlenül a palackba.

Csak helyezze rá a szivárgásgátló fedelet a palackra, és már viheti 
is magával frissítő italát munkába vagy kirándulásra. A palack 
kényelmesen elfér hátizsákjában vagy táskájában, méretének 
köszönhetően kerékpárja kulacstartójába vagy autója pohártartójába 
is belefér. A praktikus fogantyúja miatt könnyen hordozható, 
és ütésálló anyaga miatt akkor sem törik el, ha véletlenül elejti.

A SENCOR smoothie mixer ideális irodai használatra is, ha gyors 
és egészséges ebédre vagy csemegére vágyik, csak adjon hozzá 
néhány gyümölcsöt vagy zöldséget. Két beállítási módjával nem csak 
a lágyabb (málna, eper), de keményebb gyümölcsöket (ananász, 
körte) is képes turmixolni.

MIÉRT VÁLASSZA 
A SENCOR SMOOTHIE 
MIXEREIT?
• Nagy teljesítményű motor
• Minőségi alapanyagok 

(titánbevonatú, rozsdamentes 
acél, mely nem oxidálódik; BPA 
mentes tritan, mely rendkívül 
strapabíró és biztonságos)

• Két előre beállított program
• Praktikus tartozékok
• Biztonsági funkciók
• Könnyen kezelhető és tisztítható

68



SMOOTHIE MIXEREK
TARTOZÉKOK

A két előre beállított program segítségével lágy gyümölcsökből készített 
könnyű turmixokat, vagy keményebb alapanyagokból, például ananászból 
vagy sárgarépából készült italokat is könnyedén varázsolhat.

A speciális vákuum fedél megőrzi a tápanyagokat és a friss ízt. Annak érdekében, hogy 
mindig legyen Önnél valamilyen egészséges ital, a smoothie mixer két különböző méretű 
(0,3 l és 0,9 l), különálló sport palackkal kapható. A készülék hatélű kiváló minőségű, 
kivehető, rozsdamentes acélból készült, titánium bevonatú pengével dolgozik, amelyek 
segítenek az enzim- és a vitaminveszteség megelőzésében, valamint csökkentik az oxidációt.

JELLEMZŐK 
• SOFT program könnyű koktélok készítéséhez 

lágy gyümölcsökből és zöldségekből, 
mindössze 45 másodperc alatt

• HARD program kemény gyümölcsök és 
zöldségek, például ananász vagy sárgarépa 
feldolgozásához, mindössze 60 másodperc 
alatt

• Speciális vákuum fedél a tápanyagok és a friss 
íz megőrzése érdekében

• Ütésálló, BPA mentes, különálló TRITAN sport 
palackok (2x 0,3 l és 2x 0,6 l)

• 0,9 literes üvegedény
• Speciális daráló kávéhoz és 

fűszernövényekhez
• Hatélű rozsdamentes acélkés titán 

bevonattal, amelyek segítenek az enzim 
és a vitaminveszteség megelőzésében, 
valamint csökkentik az oxidációt

• Tapadókorongok és csúszásmentes 
lábak a maximális biztonságért

Automata smoothie mixer

SBL 7570SS
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TURMIXGÉPEK

Automata smoothie mixer

SBL 7550SS

JELLEMZŐK 
• SOFT program könnyű koktélok 

készítéséhez lágy gyümölcsökből és 
zöldségekből, mindössze 45 másodperc alatt

• HARD program kemény gyümölcsök és 
zöldségek, például ananász vagy sárgarépa 
feldolgozásához, mindössze 60 másodperc 
alatt

• Két egyedi, 0,6 literes, ütésálló, BPA-mentes 
TRITAN sportpalack

• 0,9 literes üvegedény
• Hatélű titán bevonatú rozsdamentes acélkés, 

amelyek segítenek az enzim- 
és a vitaminveszteség megelőzésében, 
valamint csökkentik az oxidációt

• Tapadókorongok és csúszásmentes lábak 
a maximális biztonságért

Ez az automata smoothie mixer gyorsan és egyszerűen 
készíti el az egészséges italokat. A SOFT program mindössze 
45 másodperc alatt dolgozza fel a lédús gyümölcsöket 
és zöldségeket.

A HARD programnak pedig mindössze 60 másodpercre 
van szüksége ahhoz, hogy ízletes és tápláló italt 
készítsen akár olyan kemény alapanyagokból, mint 
a sárgarépa vagy az ananász. A csomag két darab, 
0,6 literes, ütésálló, BPA-mentes TRITAN sport palackot 
is tartalmaz, így az italát bárhová magával viheti.

TARTOZÉKOK
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Smoothie mixer

SBL 7172BL

Akár az eper vagy épp az ananász a kedvence, ez a konyhai gép 
mindig úgy fogja az Ön smoothie-ját elkészíteni, ahogyan azt szereti.

Bármilyen zöldségből és gyümölcsből ízletes smoothie-t készíthet, amit 
aztán magával is vihet!

JELLEMZŐK 
• Akár 800 W teljesítmény
• Két előre beállított 45/60 másodperces 

program a puhább és keményebb 
gyümölcsökhöz csak egy gombnyomással

• Az innovatív palack- és pengeszerkezetmulti-ciklon 
hatásnak köszönhetően 60%-kal jobb mixelési teljesítményt nyújt

• Két exkluzív, 0,6 l-es sport palack, korszerű tritan anyagból, 
biztonsági fedéllel

• Hat éllel rendelkező kimagasló minőségű, kivehető 
titán bevonattal rozsdamentes acélkés

• A készülék alján található tapadókorongok 
kiváló stabilitást biztosítanak

• Higiénikus BPA-mentes anyagból készült
• Impulzus kapcsoló a hatékony mixeléshez
• Megelőzi az enzimek és vitaminok elvesztését
• Csökkenti a nutri smoothie oxidációját
• Könnyen olvasható LED kijelző

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

VÁKUUM 
FEDÉL

Visszafogott, 3 különböző színben választható smoothie 
készítő. Ideális sportitalok és friss gyümölcslevek 
elkészítéséhez.

JELLEMZŐK 
• Két levehető, 0,6 l-es és 0,3 l-es palack, utazáshoz is ideális
• A mixerpalack használható utazó palackként
• Akár 500 W teljesítmény
• Négy éllel rendelkező minőségű titánbevonatú 

rozsdamentes acélkés
• Higiénikus BPA mentes anyagból készült
• Elfér az autó pohártartójában

Smoothie mixer

SBL 2110WH
SBL 2210WH SBL 2211GR SBL 2214RD
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ASZTALI 
TURMIXGÉPEK
A turmixolás sosem volt egyszerűbb. A SENCOR 
turmixgépek minden otthonban praktikus segítséget 
nyújtanak. Ideálisak levesek, bébiételek, koktélok vagy 
szószok elkészítéséhez, illetve bármikor, amikor alaposan 
át kell turmixolni a hozzávalókat.

Hat éllel rendelkező, kivehető, rozsdamentes acélkésével rendkívüli 
erővel aprít, zúz és turmixol. Sem a jég, sem a magvak nem jelentenek 
akadályt. Mi több, a pengék titánbevonatúak, így megakadályozzák 
a zöldségek és gyümölcsök alapvető vitaminjainak és enzimjeinek 
az elvesztését.

Figyelje, mennyi hozzávalót képes elbírni a nagyméretű, 1,5 literes 
üvegtartály! Nem kell aggódnia a forró szószok és levesalapok miatt, 
ugyanis a tartály hőálló üvegből készült, ami 100°C-ig bírja. A fedélen 
található praktikus nyíláson keresztül további folyadékot önthet 
a tartályba turmixolás közben. Szóval, készítsünk egy levest?

MIÉRT VÁLASSZA 
A SENCOR ASZTALI 
TURMIXGÉPEIT?
• Nagy teljesítményű motor
• Kiváló minőségű alapanyagok 

(titánbevonatú, rozsdamentes 
acél, mely óv az oxidációtól; 
BPA mentes tritán, mely 
rendkívül strapabíró 
és biztonságos)

• Kiváló minőségű, hőálló 
üvegedény

• További extra funkciók 
(jégdarálás és Nutri Smart 
Blending)

• Biztonsági funkciók
• Könnyen kezelhető 

és tisztítható
• Rendkívül praktikus kivitel

MINDIG KÉSZEN 
EGY VITAMIN- 

KOKTÉLRA 
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Asztali turmixgép

SBL 4371
Ideális turmixgép selymes krémlevesekhez, friss bébiételekhez, 
zöldségszószokhoz, jeges gyümölcskoktélokhoz és számtalan egyéb 
fogáshoz.

ASZTALI 
TURMIXGÉPEK

Asztali turmixgép

SBL 3271SS
SBL 3271SS

JELLEMZŐK
• Kivehető, minőségi, rozsdamentes acélkés
• Akár 600 W teljesítmény
• Impulzus funkció jégkockák azonnali darálásához és turmixolásához
• 2 sebességfokozat
• Megvilágított vezérlőgomb
• Rozsdamentes acél alap
• Gumi fedél az edény turmixgépről történő könnyebb 

leválasztásához
• Kisebb, belső, átlátszó fedél hozzávalók turmixolás 

közbeni adagolásához
• A levehető részek mosogatógépben moshatók
• Csúszásmentes lábak
• 1,5 l űrtartalmú üvegedény
• Háttérvilágított mérőskála

JELLEMZŐK
• Kivehető, minőségi, rozsdamentes acélkés
• Akár 600 W teljesítmény
• Impulzus funkció jég azonnali darálásához 

és turmixolásához
• 2 sebességfokozat
• 90 cm hosszúságú tápkábel
• Adagoló nyílással ellátott fedél
• Kisebb, belső, átlátszó fedél hozzávalók 

turmixolás közbeni adagolásához
• A kivehető részek mosogatógépben moshatók
• 8,0 l űrtartalmú üvegtartály
• Csúszásmentes lábak

Ideális turmixgép selymes krémlevesekhez, 
friss bébiételekhez, zöldségszószokhoz, 
gyümölcskoktélokhoz és számtalan egyéb fogáshoz.
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GYÜMÖLCS- 
CENTRIFUGÁK
Legyen friss gyümölcs- vagy zöldséglé az Ön és családja 
egészséges csemegéje. Legyen pillanatok alatt, minimális 
erőfeszítéssel elkészíthető.

Legyen szó a klasszikus gyümölcscentrifugáról vagy 
gyümölcsprésről, hatékony asztali vagy smoothie 
turmixgépről, fontos, hogy az elkészítés és az italok 
elfogyasztása között a lehető legrövidebb idő teljen el, 
hogy Ön és szerettei a lehető legtöbb értékes tápanyaghoz, 
vitaminhoz és enzimhez jussanak. A rendrakás a könnyű 
és gyors tisztításnak köszönhetően mindössze egy 
pillanatot vesz igénybe. A SENCOR-ral mindez lehetséges, 
ráadásul az otthonához és konyhájához illő formákban, 
stílusokban és színekben.
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GYÜMÖLCS- 
CENTRIFUGÁK
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GYÜMÖLCSCENTRIFUGÁK

Ha igazán tápanyagokban gazdag, magas rosttartalmú, 
sűrű gyümölcslére szomjazik, akkor a SENCOR 
gyümölcsprései nyújtják a tökéletes megoldást Önnek. 
Az ilyen típusú gyümölcsprések forgó kerekekkel pépesítik, 
azután pedig egy finom szitán nyomják keresztül 
a hozzávalókat. A hagyományos gyümölcscentrifugákkal 
összehasonlítva sokkal több levet préselnek ki, emellett 
csendesebbek és költséghatékonyabbak is.

A gyümölcsprésekkel vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag 
innivalót készíthet akár gyógynövények, préselt zöldségek vagy 
csírázott szemek felhasználásával is.

Ugyanakkor ezek lassabbak is, és általában kis adagoló nyílással 
rendelkeznek, mert a motorjuk nem tud megbirkózni nagyobb 
zöldség vagy gyümölcsdarabokkal, ezért azokat először fel kell 
darabolni. A nagy előnyük azonban az, hogy a lassú feldolgozás 
minimalizálja a gyümölcslevet érő oxigén mennyiségét, azaz a lé 
kevésbé lesz oxidált. Így az akár 24 órán át is eltartható, vagyis egész 
nap nyugodtan élvezheti az előző nap kifacsart, ízletes és tápláló, 
természetes gyümölcslevet.

GYÜMÖLCS-  
PRÉSEK

SZUPER
 FRISS ÍZ  

MINDEN ITALBAN

MIÉRT VÁLASSZA 
A SENCOR  
GYÜMÖLCSPRÉSEIT?
• Strapabíró és csendes, 

kefe nélküli DC motor
• Megfelelő teljesítmény 

a tökéletes italokhoz
• Maximális mértékű vitamin 

és tápanyagmegőrzés
• Megakadályozza a kémiai 

reakciókat
• Tartós minőségű, titán szita
• Könnyen kezelhető és 

karbantartható
• Minden összetevője BPA mentes
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Gyümölcsprés

SSJ 4070SL

JELLEMZŐK 
• 400 W-os motor a hatékony préselésért
• Az extra széles adagolónyílás megkönnyíti 

az alapanyagok hozzáadását
• Hatékony préselés automatikus gyümölcshús 

elkülönítéssel
• Rozsdamentes acél mikro-szita
• Tritán préselő edény
• Higiénikus BPA mentes anyagból készült

Szeretne olyan préselt levet, amelyet egyszerű elkészíteni 
és sokáig eláll? Nagyszerű választás! Ezzel a gyümölcspréssel 
kihozhatja az alapanyagokból a legtöbbet, miközben időt is 
spórol.

ROZSDAMENTES ACÉL 
MIKRO-SZITA

HATÉKONY PRÉSELÉS 
AUTOMATIKUS ROST 

ELVÁLASZTÁSSAL

EXTRA SZÉLES 
ADAGOLÓNYÍLÁS

TRITAN 
EDÉNY

AZ ALACSONY, 
PERCENKÉNTI 60 
FORDULATSZÁM 

SEGÍT MEGŐRIZNI 
A VITAMINOKAT 
ÉS ENZIMEKET
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GYÜMÖLCSCENTRIFUGÁK

A saját kategóriájában páratlan gyümölcsprés. 
Minden élelmiszerrel érintkező része BPA mentes.

Gyümölcsprés

SSJ 4050NP

Gyümölcsprés

SSJ 4042RD

JELLEMZŐK 
• Robusztus, 400 W-os motor
• Alacsony, percenkénti 

60 fordulatszám, mely segít 
megőrizni a vitaminokat 
és enzimeket

• Titán bevonatú rozsdamentes 
mikro-szita

• Automatikus gyümölcshús 
elkülönítés

• 0,8 l-es gyümölcshús tartó edény
• 0,8 l-es létartó edény
• Automatikus kikapcsolás funkció 

a fedél levételekor vagy a motor 
túlmelegedésekor

• Higiénikus BPA mentes anyagból 
készült

JELLEMZŐK 
• Darálás helyett préseli a zöldségeket és gyümölcsöket, 

amivel sokkal több folyadékot nyer ki
• Több antioxidáns, jobb íz és valódi frissesség
• A lé minimális habot tartalmaz
• Robusztus 400 W-os motor 15 perces folyamatos préseléshez
• Alacsony, percenkénti 60 fordulatszám, mely segít megőrizni 

a vitaminokat és enzimeket
• Automatikus gyümölcshús elkülönítés
• 0,8 l-es gyümölcshús tartó edény
• 0,8 l-es létartó edény
• Rozsdamentes mikro-szita

SSJ 4042RD SSJ 4042BK

ROZSDAMENTES ACÉL 
MIKROSZŰRŐ

0,8 L TARTÁLY

0,8 L TARTÁLY

ROZSDAMENTES ACÉL 
MIKROSZŰRŐ
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FRISS ÉS  
ÍZLETES GYÜMÖLCSLÉ 

MINDENKINEK

GYÜMÖLCSCENTRIFUGÁK

A gyümölcs és zöldséglevek szerelmesei a SENCOR 
gyümölcscentrifugákat ajánlják. Hogyan is működnek? 
A forgó vágókés feldarabolja a hozzávalókat, a centrifugális 
erő pedig keresztülnyomja a darabokat egy szűrőn. 
Az eredmény sűrű, friss, ízben és aromában gazdag gyümölcslé.

A széles adagolónyílás is rendkívül hasznos, akár egy egész alma is 
belefér darabolás nélkül. A gyümölcshúst automatikusan különválasztja. 
Ezen felül a SENCOR gyümölcscentrifugák rendkívül gyorsan dolgoznak, 
így egy kisebb csapatnak is másodperceken belül gyümölcslével 
szolgálhat.

A digitális LCD kijelzőnek köszönhetően a készülék könnyedén kezelhető, 
öt sebességfokozata biztosítja a mindig optimális facsarást. A lenyűgöző, 
1200 W teljesítményű motor csak akkor indul el, ha a SENCOR 
gyümölcscentrifugát megfelelően rakta össze, így nem kell attól 
tartania, hogy véletlenül almagerezdekkel teríti be konyháját. 
A gyümölcscentrifuga automatikusan kikapcsol a fedél levételekor, illetve 
a motor túlmelegedésekor. A rozsdamentes acél kivitelnek köszönhetően 
karbantartása is egyszerű. Tehát, alma vagy narancslevet szeretne?

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
GYÜMÖLCS- 
CENTRIFUGÁIT?

GYÜMÖLCS- 
CENTRIFUGÁK

• Nagy teljesítményű motor
• Kiváló minőségű anyagok 

(rozsdamentes acél, 
BPA mentes)

• 5 sebességfokozat az optimális 
facsaráshoz

• Egyszerű, digitális LED kijelző
• Könnyen, biztonságosan 

kezelhető és tisztítható
• Időtálló dizájn, extra széles 

adagolónyílással
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A SENCOR Nutriline sorozat legerősebb gyümölcscentrifugája.

Gyümölcscentrifuga

SJE 5050SS

JELLEMZŐK 
• Extra széles 75 mm-es adagolónyílás a könnyű 

használathoz
• A csepegésmentes rendszer meggátolja a gyümölcslé 

lecsöpögését
• Átlátszó fedél a facsarási folyamat felügyeletéhez
• Titánbevonatú rozsdamentes mikro-szita
• 2 l-es gyümölcshús gyűjtő edény
• 1 l-es légyűjtő edény
• 5 sebességfokozat puha/kemény zöldségek 

és gyümölcsök számára
• Automatikus kikapcsolás funkció 

a fedél levételekor vagy a motor 
túlmelegedésekor

CSEPEGÉSMENTES ROZSDAMENTES TITÁN
MIKRO-SZITA
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Gyümölcscentrifuga

SJE 1055SS
JELLEMZŐK 
• Nagy teljesítményű 800 W-os 

motor
• Rozsdamentes acél kialakítás 

az egyszerű és higiénikus 
karbantartáshoz

• Extra széles, 75 mm átmérőjű 
adagolónyílás a könnyű 
használathoz

• Rozsdamentes mikro-szita
• Automatikus kikapcsolás funkció 

a fedél levételekor vagy a motor 
túlmelegedésekor

• Két centrifugálási fokozat
• 1,6 l-es gyümölcshús gyűjtő 

edény
• 0,75 l-es légyűjtő edény
• Automatikus gyümölcshús 

elkülönítés

Gyümölcscentrifuga

SJE 741SS
Rendkívül praktikus, modern, kompakt, 
helytakarékos kialakítású gyümölcscentrifuga, 
ami mindig tökéletes eredményt nyújt. 
Könnyen betölthető, és egy percen belül friss 
gyümölcslevet facsar.

JELLEMZŐK
• Rendkívül hatékony, 400 W-os motor
• Rozsdamentes mikro-szita
• Széles, 65 mm átmérőjű adagolónyílás
• 2 sebességfokozat
• Automatikus gyümölcshús elkülönítés
• Gyümölcslé tartály habelválasztóval
• Háromszoros védelem, automatikus kikapcsolás 

a fedél eltávolításakor és a motor 
túlmelegedésekor

GYÜMÖLCSCENTRIFUGÁK
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GYÜMÖLCSCENTRIFUGÁK

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR  
CITRUSFACSARÓIT?
• Strapabíró, megbízható motor 

(akár 10 év garanciával!)
• Csendes működés
• A legjobb eredményeket 

nyújtó, minőségi anyagok 
felhasználásával

• Multifunkciós
• Csepegésmentes technológia
• Könnyen kezelhető, tisztítható 

és karbantartható

A LEGNÉPSZERŰBB 
ÉS SZUPER FRISS

A frissen facsart gyümölcslevek koronázatlan királya 
mindenképpen a házi narancslé! Tökéletes frissítő a nap 
bármely szakában, a SENCOR citrusfacsarókkal pedig 
az otthoni elkészítése is gyerekjáték. Feldobhatja italát, 
ha grapefruitot vagy más citrusféléket ad hozzá.

A tea rajongók mindenképpen díjazni fogják a friss citromlevet, 
a házi limonádé pedig minden buli klasszikus és elengedhetetlen 
kelléke. Reggelire kiváló a friss gyümölcslé, mivel nagy 
mennyiségben tartalmaz vitaminokat és enzimeket, így ragyogó 
kezdést ad a napjának. Ez egyben a legkedveltebb természetes 
forrása az alapvető tápanyagoknak állandóan pörgő és aktív 
emberek számára. Természetesen a konyhai használata ebben 
nem merül ki, ugyanis számos recept elkészítésekor van szükség 
friss citrom- vagy narancslére a megfelelő ízekhez. A SENCOR 
tökéletes megoldást biztosít kisebb és nagyobb háztartások és 
irodák számára. Citrusfacsaróink kompaktak és intelligensen 
megtervezettek, a legtöbbet nyerik ki a citrusfélékből egészséges 
innivalót biztosítva. Ráadásul a tisztításuk és karbantartásuk is 
gyerekjáték.

CITRUSFACSARÓK
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Citrusfacsaró

SCJ 1051GR

JELLEMZŐK 
• Akár 40 W teljesítmény
• Bármilyen citrusféléhez, két különböző méretű 

facsarókúppal
• Automatikus be/kikapcsolás a facsarókúp 

lenyomásával és elengedésével
• Mindkét irányba forog a maximális lékinyeréshez
• A gyümölcshúst és a magvakat beépített szűrő 

választja le
• Porvédő fedél a csomag részét képezi

JELLEMZŐK
• Akár 60 W teljesítmény
• Minden citrusféléhez kiváló, két 

eltérő méretű facsarókúppal
• Rozsdamentes acél burkolat
• Automatikus be/kikapcsolás 

a facsarókúp lenyomásával 
és elengedésével

• Mindkét irányba forog 
a maximális lékinyeréshez

• A gyümölcshúst és a magvakat 
beépített szűrő választja

• Porvédő fedél

Friss, modern kivitelezésű citrusfacsaró, ideális 
kisebb méretű konyhákba.

A facsarókúp lenyomásával egyszerűen készíthet 
italokat. Két különböző facsarókúpot tartalmaz, 
hogy a kisebb és nagyobb citrusfélékből is a lehető 
legtöbbet nyerje ki. A gyümölcshúst és a magvakat 
beépített szűrő választja el a friss, egészséges italától.

Stílusosan megtervezett, elbűvölő kialakítású, minőségi 
rozsdamentes acélból készült citrusfacsaró.

Hogy maximálisan kinyerje a friss, egészséges gyümölcslevet, 
a készülék mindkét irányba forog. Kettő cserélhető facsarókúpot 
tartalmaz, kisebb (citrom, lime) és nagyobb (narancs) gyümölcsökhöz. 
A gyümölcshúst és a magvakat beépített szűrő választja le.

Citrusfacsaró

SCJ 6053SS 

PORVÉDŐ FEDÉL
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MODELL STM 7900 STM 7910 STM 787x STM 637x STM 635x

Szín        
     

Teljesítmény 1500 W 1500 W 1000 W 1000 W 1000 W

Pulzáló funkció igen igen igen igen igen 

Programok száma - - - - - 

Sebesség fokozatok 8 8 8 8 8

Kiállások száma 3 3 3 3 3

Beépített LED világítás igen igen igen igen igen 

Keverőtál kapacitás 6 l + 3.5 l 6 l 4.5 l + 3 l 4.5 l 4.5 l 

Keverőtálak száma 2 1 2 1 1

MULTIFUNKCIÓS 
KONYHAI 
ROBOTGÉPEK

ÉTELKÉSZÍTÉS 2022/2023
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MODELL STM 446x STM 378x STM 376x STM 375x STM 3700WH

Szín  

Teljesítmény 1000 W 1200 W 1000 W 1000 W 1000 W

Pulzáló funkció igen igen igen igen igen

Programok száma - 2 2 2 -

Sebesség fokozatok 10 6 6 6 10

Kiállások száma 4 3 3 3 3

Beépített LED világítás - igen igen igen -

Keverőtál kapacitás 4.5 l 5 l 4.5 l 4 l 5.5 l

Keverőtálak száma 1 1 1 1 1

MODELL STM 3730SL STM 3620WH

Szín   

Teljesítmény 1000 W 600 W

Pulzáló funkció igen igen

Sebesség fokozatok 6 6

Kiállások száma 2 2

Beépített LED világítás igen -

Keverőtál kapacitás 4 l 4 l

Keverőtálak száma 1 1

MULTIFUNKCIÓS 
KONYHAI 
ROBOTGÉPEK

KONYHAI 
ROBOTGÉPEK
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MODELL SHB 5501CH SHB 560x SHB 446x SHB 4378WH 
SHB 4379BK

Szín

Teljesítmény 1200 W 1200 W 1000 W 800 W

Folyamatosan változtatható 
fordulatszám szabályozás igen igen igen -

Sebesség fokozatok 20 20 25 2

Aktív sebesség gomb igen igen igen igen

Turbó gomb - - igen igen

Tápkábel hosszúság 1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m

Ergonomikusan kialakított 
fogantyú igen igen igen igen

Rozsdamentes acél pengék Titán bevonattalg Titán bevonattal igen igen

Keverőpohár térfogata 800 ml 800 ml 800 ml 700 ml

Aprító kapacitása 500 ml  
& 1200 ml 500 ml 500 ml 500 ml

Rozsdamentes acél habverő igen igen igen igen

BOTMIXEREK

ÉTELKÉSZÍTÉS 2022/2023
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MODELL SHB 4358WH 
SHB 4359BK SHB 4260WH SHB 4211WH

Szín

Teljesítmény 800 W 600 W 600 W

Folyamatosan változtatható fordulatszám 
szabályozás - - -

Sebesség fokozatok 2 2 2

Aktív sebesség gomb igen igen igen

Turbó gomb igen - igen

Tápkábel hosszúság 1.2 m 1.2 m 1.2 m

Ergonomikusan kialakított fogantyú igen igen igen

Rozsdamentes acél pengék Titanium 
coating - igen

Keverőpohár térfogata 700 ml 700 ml 700 ml

Aprító kapacitása - 500 ml -

Rozsdamentes acél habverő - igen -

BOTMIXEREK
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MODELL SHM 6206SS SHM 5330 SHM 5207SS SHM 540x

Szín         

Teljesítmény 500 W 500 W 400 W 300 W

Sebességek száma 5 5 6 5

Turbó gomb igen igen igen igen

Habverő igen igen igen igen

Dagasztószár igen igen igen igen

Rúd turmixgép tartozék - - - - 

Keverőtál igen igen - - 

Tartozék kioldó gomb igen igen igen igen

Tápkábel hosszúság 1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m

MODELL SHM 5270WH SHM 5206WH SHM 5205 SHM 5203

Szín

Teljesítmény 400 W 500 W 500 W 400 W

Sebességek száma 5 5 5 5

Turbó gomb igen igen igen igen

Habverő igen igen igen igen

Dagasztószár igen igen igen igen

Rúd turmixgép tartozék igen - - -

Keverőtál - - - -

Tartozék kioldó gomb igen igen igen igen

Tápkábel hosszúság 1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m

KÉZI 
MIXEREK

KÉZI 
MIXEREK

ÉTELKÉSZÍTÉS 2022/2023
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SZELETELŐK

MODELL SFS 4050SS SFS 3050SL SFS 100x

Szín

Teljesítmény 150 W 100 W 100 W

Anyag rozsdamentes acél műanyag műanyag

Kábel tároló igen igen igen

Ujjvédő igen igen igen

Biztonsági kapcsoló igen igen igen

Csúszásmentes lábak igen igen igen

Vágási tartomány 1–15 mm 0–23 mm 1–15 mm
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MODELL SKS 707x SKS 7300 SKS 5400

Szín                 

Kapacitás 5 kg 30 kg 5 kg 

Mérési pontosság 1 g 2 g 1 g

Elérhető mértékegységek g/kg/oz/bl:oz g/kg/oz/lb:oz g/ml

Ultravékony kivitel - - 14 mm

Felület üveg rozsdamentes acél rozsdamentes acél

LCD kijelző igen 72 × 35 mm 57 × 27 mm

Kijelzi a kalóriákat, nátriumot, 
fehérjét, zsírt, szénhidrátokat igen, Sencor FOOD applikáció - -

Tára funkció igen igen igen 

Túlterhelés jelző igen igen igen

Gyenge akkumulátor jelző igen igen igen

4 érzékelő a nagyobb mérési 
pontosság érdekében igen igen igen

Automatikus kikapcsolás 
tétlenség esetén igen igen igen 

Lehetőség a folyadékok 
térfogatának mérésére igen - igen 

KONYHAI MÉRLEGEK

MODELL SFD 7000BK SFD 6601BK SFD 6600BK SFD 6500WH

Szín

Teljesítmény 800 W 500 W 500 W 500 W

Tálcák száma 10 12 12 6

Automatikus kikapcsolás igen igen igen igen

Hőbiztosíték igen igen igen igen

Hőmérséklet szabályozás igen igen igen igen

LED kijelző igen igen igen igen

Vízszintes légáramlás 
technológia igen igen igen igen

 
ASZALÓK

ÉTELKÉSZÍTÉS 2022/2023
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MODELL SKS 5330BK SKS 503x SKS 4030BK/WH SKS30x

Szín      
`           

`    

Kapacitás 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Mérési pontosság 1 g 1 g 1 g 1 g

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

Ultravékony kivitel 14 mm 16 mm - -

Felület üveg üveg rozsdamentes acél műanyag

LCD kijelző 53 × 23 mm 55 × 25 mm 40 × 18 mm 53 × 23 mm

Kijelzi a kalóriákat, nátriumot, 
fehérjét, zsírt, szénhidrátokat - - - -

Tára funkció igen igen igen igen

Túlterhelés jelző igen igen igen igen

Gyenge akkumulátor jelző igen igen igen igen

4 érzékelő a nagyobb mérési 
pontosság érdekében igen igen igen igen

Automatikus kikapcsolás 
tétlenség esetén igen igen igen igen

Lehetőség a folyadékok 
térfogatának mérésére igen igen igen igen

KONYHAI MÉRLEGEK

MODELL SFD 3109BK SFD 950SS SFD 750GG

Szín

Teljesítmény 250 W 240 W 230 W

Tálcák száma 9 5 5

Automatikus kikapcsolás - - -

Hőbiztosíték igen igen igen

Hőmérséklet szabályozás - - -

LED kijelző - - -

Vízszintes légáramlás technológia - - -

 
ASZALÓK
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VÁKUUMOS 
TURMIXGÉPEK

MODELL SBU 787x SBU 767x

Szín   

Teljesítmény 1500 W 1500 W

Sebességek száma - -

Előre beállított programok 7 7

Mixerkehely anyaga PCTG PCTG

Penge anyaga Titanium Titanium

Mixerkehely kapacitás 1.5 l 1.5 l

Pulzáló funkció igen igen

LED kijelző igen igen

Belső fedél az összetevők számára igen igen

Csúszásmentes lábak igen igen

TÖBBFUNKCIÓS 
TURMIXGÉPEK

MODELL SBU 8850NP SBU7730BK

Szín

Teljesítmény 2000 W 1800 W

Sebességek száma 3 8

Előre beállított programok 7 6

Mixerkehely anyaga Tritan Tritan

Penge anyaga Titanium Titanium

Mixerkehely kapacitás 2 l 2 l

Pulzáló funkció igen igen

LED kijelző igen nem

Belső fedél az összetevők számára igen igen

Csúszásmentes lábak igen igen

ÉTELKÉSZÍTÉS 2022/2023
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MODELL SNB  660x
SNB 4301RD 
SNB 4302SS 
SNB 4303BK

Szín

Teljesítmény 1200 W 1000 W

Előre beállított programok igen -

Mixerkehely száma 2 2

Mixerkehely anyaga Tritan Tritan

Mixerkehely kapacitás 1 l + 0,8 l 1 l + 0,8 l 

Penge anyaga Titanium Titanium

Vágópengék száma 6 6

Utazófedél igen igen

Tároló fedél igen igen

Csúszásmentes lábak igen igen

NUTRI 
MIXEREK
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MODELL SBL 7570SS SBL 7550SS SBL 717x
SBL 221OWH  
SBL 2211GR  
SBL 2214RD

Szín   

Teljesítmény 800 W 800 W 800 W 500 W

Impulzuskapcsoló - - igen -

Mixerkehely száma 4 2 2 2

Mixerkehely anyaga Tritan Tritan Tritan Tritan

Mixerkehely kapacitás 2× 0.6 l + 2× 0.3 l 0.6 l + 0.6 l 0.6 l + 0.6 l 0.6 l + 0.3 l

Penge anyaga Titanium Titanium Titanium Titanium

Vágópengék száma 6 6 6 4

Utazófedél nem igen igen igen

Csúszásmentes lábak igen igen igen igen

Daráló kávéhoz, gyógynövényekhez 
és fűszerekhez igen nem igen nem

Vákuumos mixelés igen nem igen, manuális nem

Kijelző igen igen igen nem

  
SMOOTHIE MIXER

ÉTELKÉSZÍTÉS 2022/2023
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MODELL SBL 4870WH SBL 4371 SBL 3271SS 
SBL 3272RD

Szín   

Teljesítmény 800 W 600 W 600 W 

Egyedülálló kefe nélküli motor

Sebességek száma 6 2 2

Előre beállított programok igen igen igen

Mixerkehely anyaga Edzett üveg Edzett üveg Edzett üveg

Penge anyaga Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél 

Mixerkehely kapacitás 1.5 l 1.5 l 1.5 l

Pulzáló funkció igen igen igen

LED kijelző igen nem nem 

Belső fedél az összetevők számára igen igen igen

Csúszásmentes lábak igen igen igen

ASZTALI 
TURMIXGÉP
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MODELL SSJ 4070SL SSJ 4050NP SSJ 404x

Szín

Teljesítmény 400 W 400 W 400 W

RPM 60 60 60

Rozsdamentes acél igen igen igen

Extra széles adagoló igen - -

BPA mentes Tritan tartály igen - -

Mikroszűrők száma 1 1 1

Pépgyűjtő tartály 0.8 l 0.8 l 0.8 l

Gyümölcslégyűjtő tartály 0.8 l 0.8 l 0.8 l

Automatikus pépleválasztás igen igen igen

Titán mikroszűrő - igen -

LASSÚ FACSARÓK

ÉTELKÉSZÍTÉS 2022/2023
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MODELL SJE 5050SS SJE 1055SS SJE 741SS

Szín

Teljesítmény 1200 W 800 W 400 W 

Sebességek száma 5 2 2

Extra széles adagoló ø 
75 mm

ø 
75 mm 75 mm

LCD kijelző igen - -

Pépgyűjtő tartály 2 l 1.6 l 1.2 l

Gyümölcslégyűjtő tartály 1 l 0.75 l -

Automatikus pépleválasztás igen igen igen

Rozsdamentes acél mikroszűrő igen igen igen 

 
GYÜMÖLCSCENTRIFUGÁK

MODELL SCJ 6050SS SJC 1051GR

Szín

Teljesítmény 60 W 40 W 

Gyümölcslégyűjtő tartály - 0.7 l 

Anyag rozsdamentes acél műanyag 

DripStop technológia - -

Automatikus be/kikapcsolás igen igen 

CITRUSFACSARÓK
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