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Prowadzenie zdrowego trybu życia jest bardzo 
ważne. Większość z nas stara się zmienić swoje 
życie na lepsze – począwszy od pozytywnego 
spojrzenia na świat, poprzez uprawianie sportu, 
aż do zdrowego odżywiania. Pozytywna zmiana 
często zaczyna się w kuchni. Jednakże z powodu 
naszego nieustannie zabieganego trybu życia, 
czas, który możemy spędzić w kuchni jest bardzo 
ograniczony. Tutaj z pomocą mogą przyjść nam 
mali kuchenni pomocnicy.

Sencor wpisuje się w nowoczesne trendy dotyczące zdrowego 
odżywiania. Cieszy nas to, że możemy pomóc naszym klientom 
w  podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowego trybu życia. 
Szeroki asortyment naszych produktów składa się z wysokiej jakości 
urządzeń wyprodukowanych z zaawansowanych technologicznie 
materiałów, które sprawiają, że codzienne przygotowywanie 
posiłków i napojów staje się bardzo łatwe. Unikalne połączenie 
pokrytych tytanem ostrzy ze stali nierdzewnej, pojemników 
wykonanych z wytrzymałego Tritanu™ oraz plastikowych elementów 
niezawierających BPA (co zostało potwierdzone certyfikatami) 
gwarantuje, że produkty, z których składać się będą Twoje posiłki 
nie utracą swoich witamin czy enzymów i zachowają 100% wartości 
odżywczych. To z tego powodu produkty marki Sencor są jednymi 
z najbardziej popularnych urządzeń wykorzystywanych w kuchni.  
Niezależnie jaki produkt marki Sencor wybierzesz– za każdym 
razem Twoje danie będzie pyszne, pożywne i zdrowe.

DROGA 
DO ZDROWIA
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ZDROWA KUCHNIA

WYJĄTKOWE  
CECHY PRODUKTÓW 
SENCOR NUTRI

TYTANOWE OSTRZA

TRITAN™ 

Wykonane z nietoksycznego 
i bezpiecznego dla zdrowia 
materiału – nie zawierającego BPA 
(wykorzystywanego w produkcji 
plastiku), który zwiększa ryzyko 
chorób układu krążenia, raka piersi 
oraz obniżenia jakości nasienia.

WOLNE OD BPA

DLACZEGO 
WARTO 
WYBRAĆ 
PRODUKTY 
MARKI 
SENCOR
Możesz mieć pewność, 
że urządzenia marki SENCOR 
zostały wyprodukowane 
z wykorzystaniem najnowszych 
technologii, dzięki którym 
Twoje potrawy będą zdrowe 
i przygotowane we właściwy 
sposób. Nawet podstawowe 
modele posiadają wszystko to, 
co ważne: wysokiej jakości silniki 
z miedzianym uzwojeniem, 
pojemniki wykonane z niezwykle 
wytrzymałego i chemicznie 
obojętnego Tritanu™ oraz ostrza 
pokryte dwutlenkiem tytanu, który 
zapobiega utlenianiu się artykułów 
spożywczych w trakcie obróbki 
mogącemu zniszczyć substancje 
odżywcze w nich zawarte.

Bardziej zaawansowane 
modele posiadają więcej funkcji 
i akcesoriów, lecz nawet te 
podstawowe gwarantują to, 
co najważniejsze: perfekcyjnie 
i zdrowo przygotowane potrawy 
i napoje (wszystkie nasze modele 
są wolne od BPA).

Technologia spowalniająca utlenianie 
się produktów spożywczych 
i pozwalająca zachować ostrość noży.

Lekki i wytrzymały materiał 
o cechach hartowanego szkła, 
nieposiadający zapachu ani smaku, 
odpowiedni do zmywarek.
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ZDROWA
KUCHNIA  

BEZ KOMPROMISÓW
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ZDROWA KUCHNIA

PRĘDKOŚĆ I MOC 
W przeciwieństwie do wielu innych marek, 
we wszystkich swoich urządzeniach 
SENCOR stosuje silniki z uzwojeniem 
miedziowym. Dzięki temu obracanie się 
z dużą prędkością nie wpływa na ich 
żywotność. Dlatego też oferujemy 6-letnią 
gwarancję na wybrane modele.

DLACZEGO 
WARTO WYBRAĆ 
WIELOFUNKCYJNE 
BLENDERY MARKI 
SENCOR 
Wielofunkcyjne blendery marki 
SENCOR to zdrowie i wytrzymałość. 
Pokryte tytanem ostrza pracujące 
z prędkością 33 tys. obrotów na minutę 
gwarantują idealne siekanie składników 
bez utleniania zawartych w nich 
ważnych składników odżywczych. 
Konstrukcja tych urządzeń minimalizuje 
drgania poszczególnych części 
i wykorzystuje silniki wysokiej jakości, 
które zapewniają długi czas użytkowania 
nawet przy intensywnej eksploatacji.

Czy poszukujesz sposobu na szybkie przygotowywanie różnego 
rodzaju zdrowych potraw? Takiego, który pozwoliłby na zachowanie 
wszystkich witamin, enzymów i minerałów? W takim razie wybierz 
blender wielofunkcyjny marki Sencor. Dzięki niemu przygotujesz od 
podstaw ciepłe oraz zimnie potrawy i napoje. Cokolwiek zechcesz: 
od pożywnych koktajli, poprzez smoothie i zupy, aż po zimne drinki 
czy domową mąkę. Nasz blender poradzi sobie z łatwością!

Blendery wielofunkcyjne Sencor potrafią naprawdę wiele. 
Siekają, mieszają i kruszą nawet zamrożone kawałki produktów 
spożywczych oraz lód. Chcesz zrobić swoją własną mąkę 
z kukurydzy lub ryżu? Nic prostszego! A może chcesz przygotować 
gorący krem warzywny z mlekiem kokosowym lub migdałowym ze 
zblendowanych orzechów i wody?  Nie ma problemu! 

Blender wielofunkcyjny marki Sencor to Twój kuchenny pomocnik, 
który Pozwoli Ci zaoszczędzić czas dzięki swojej efektywnej 
i szybkiej pracy oraz różnym trybom mieszania. Wystarczy wcisnąć 
guzik i gotowe! Twój koktajl, przekąska dla dziecka, mleczny shake, 
ciasto na naleśniki, sos, napój z kruszonym lodem i wiele więcej.

BLENDERY
WIELOFUNKCYJNE

MOC I PRĘDKOŚĆ
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SBU 9000NP

Niezawodny i praktyczny blender 
wielofunkcyjny, który dostosuje się 
do Twoich potrzeb. Wybierz jeden 
z dostępnych trybów pracy i oczekuj 
najlepszych rezultatów!  
Co więcej, cyfrowy bezszczotkowy silnik 
zapewni 10-krotnie dłuższą żywotność 
i perfekcyjny efekt końcowy blendowania.

OSTRZA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 
Wyjątkowe ostrza 
o twardości 9 w skali 
Mohsa gwarantują idealne 
przygotowanie składników 
potraw.

WYJĄTKOWY 
BEZSZCZOTKOWY 
SILNIK 
Silniki te gwarantują 
cichą i nieprzerwaną 
pracę, precyzyjną 
kontrolę i długą 
żywotność.

BLENDERY 
WIELOFUNKCYJNE

High Tech Line
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ZDROWA KUCHNIA

• Bezszczotkowy silnik elektryczny 
z cyfrowo regulowaną częstotliwością

• 33 tys. obr./min. dla szybkiego 
przygotowywania posiłków i napojów

• 9 trybów pracy do wyboru
• Technologia Sencor® Nutri Smart 

dla idealnie zmiksowanych produktów 
dzięki zastosowaniu zróżnicowanych 
ustawień trybu pracy

• Silnik o mocy: 1200W dla perfekcyjnej 
konsystencji płynów

• 6 pokrytych tytanem noży ze stali 
nierdzewnej

• Wytrzymały 2-litrowy pojemnik 
z Tritanu™ redukujący zapach

• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia 
materiału wolnego od BPA

WŁAŚCIWOŚCI
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Niezwylke szybki blender pracujący 
w 7 różnych trybach z funkcją PULSE 
dla szybkiego miksowania pulsacyjnego 
z maksymalną prędkością. Specjalna 
pokrywa zmniejszająca poziom hałasu o 20%, 
dzięki czemu możesz go używać, gdy Twoje 
dzieci jeszcze śpią.

SBU 8850NP

• 33 tys. obr./min. dla szybkiego 
przygotowywaniaposiłków i napojów

• Technologia Sencor® Nutri Smart dla idealnie 
zmiksowanych produktów dzięki zastosowaniu 
zróżnicowanych ustawień trybu pracy

• Silnik o mocy: 2000W dla perfekcyjnej  
konsystencji płynów

• Funkcja PULSE dla szybkiego miksowania 
z maksymalną prędkością

• Funkcja Ice Crush do kruszenia lodu
• 7 ustawień trybu pracy oraz 3 prędkości  

dla idealnie przygotowanych napojów 
energetycznych, owocowych i warzywnych

• Wytrzymały pojemnik z Tritanu™ redukujący zapach
• 6 pokrytych tytanem noży ze stali nierdzewnej
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału 

wolnego od BPA

POKRYWA  
TŁUMIĄCA HAŁAS 
Udało nam się 
zredukować poziom 
hałasu wytwarzanego 
podczas blendowania 
aż o 20%, dzięki czemu 
dźwięk pochodzący 
z Waszego blendera nie 
będzie już tak uciążliwy.

WŁAŚCIWOŚCI

Z POKRYWĄ TŁUMIĄCĄ HAŁAS
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ZDROWA KUCHNIA

Szybki i silny pomocnik posiadający 7 skonfigurowanych 
fabrycznie programów oraz funkcję PULSE działającą na 
zasadzie super szybkich obrotów pulsacyjnych.

SBU 8800NP

6 POKRYTYCH 
TYTANEM OSTRZY ZE 
STALI NIERDZEWNEJ

2-LITROWY 
POJEMNIK 
Z TRITANU™

AKCESORIA

MOŻLIWOŚĆ 
DEMONTARZU CZĘŚCI 
NADAJĄCYCH SIĘ DO 
ZMYWARKI

WŁAŚCIWOŚCI

BLENDERY 
WIELOFUNKCYJNE

• 33 tys. obr./min. dla szybkiego przygotowywaniaposiłków i napojów
• Technologia Sencor® Nutri Smart dla idealnie zmiksowanych produktów 

dzięki zastosowaniu zróżnicowanych ustawień trybu pracy
• Silnik o mocy: 2000W dla perfekcyjnej  

konsystencji płynów
• Funkcja PULSE dla szybkiego miksowania z maksymalną prędkością
• Funkcja Ice Crush do kruszenia lodu
• 7 ustawień trybu pracy oraz 3 prędkości  

dla idealnie przygotowanych napojów energetycznych, owocowych 
i warzywnych

• Wytrzymały pojemnik z Tritanu™ redukujący zapach
• 6 pokrytych tytanem noży ze stali nierdzewnej
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału wolnego od BPA



2-LITROWY POJEMNIK Z TRITANU™
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SBU 7790NP

• 30 tys. obr./min. dla szybkiego przygotowywania  
posiłków i napojów

• Silnik o mocy: 1800W oraz 6 ustawień trybów pracy
• Technologia Sencor® Nutri Smart dla idealnie zmiksowanych 

produktów dzięki zastosowaniu zróżnicowanych ustawień  
trybu pracy

• Funkcja PULSE dla szybkiego miksowania z maksymalną 
prędkością

• 6 pokrytych tytanem noży ze stali nierdzewnej
• 8 prędkości dla idealnego blendowania
• Wytrzymały 2-litrowy pojemnik z Tritanu™ redukujący zapach
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału wolnego od BPA

• 28 tys. obr./min. dla szybkiego 
przygotowywania posiłków i napojów

• Silnik o mocy: 1800W  
oraz 6 ustawień trybów pracy

• Technologia Sencor® Nutri Smart dla idealnie 
zmiksowanych produktów dzięki zastosowaniu 
zróżnicowanych ustawień trybu pracy

• Funkcja PULSE dla szybkiego miksowania 
z maksymalną prędkością

• 6 pokrytych tytanem noży ze stali nierdzewnej
• 8 prędkości dla idealnego blendowania
• Wytrzymały 2-litrowy pojemnik z Tritanu™ 

redukujący zapach
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia 

materiału wolnego od BPA

Dzięki temu mikserowi z serii Nutrlinie bardzo 
szybko przygotujesz przepyszne napoje. 
To wszystko dzięki dużym prędkościom pracy 
urządzenia oraz sześciu pokrytym tytanem 
nożom wykonanym ze stali nierdzewnej.

6 POKRYTYCH TYTANEM  
OSTRZY ZE STALI  
NIERDZEWNEJ

6 POKRYTYCH 
TYTANEM OSTRZY ZE 

STALI NIERDZEWNE

SBU 7730BK

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

BLENDERY 
WIELOFUNKCYJNE
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ZDROWA KUCHNIA

Wysokiej jakości żaroodporny 1,5-litrowy pojemnik 
umożliwi Ci blendowanie gorących składników potraw  
oraz płynów. 3 zróżnicowane tryby pracy sprawią,  
że efekt końcowy będzie perfekcyjny.

SBL 5750SS

• Silnik o mocy: 1000W
• 3 tryby pracy gwarantujące perfekcyjne blendowanie
• 1,5-litrowy pojemnik wykonany z wysokiej jakości żaroodpornego szkła
• 6 pokrytych tytanem noży ze stali nierdzewnej
• Możliwość demontażu noży ułatwiająca czyszczenie
• Funkcje Ice Crush oraz PULSE
• Funkcja blendowania Nutri Smart dla idealnie przygotowanych 

napojów energetycznych, owocowych i warzywnych

WIELOFUNKCYJNE BLENDERY SENCOR  
POTRAFIĄ NAPRAWDĘ WIELE

SOSY

MĄKI

PASTY

ZUPY

POKARMY DLA DZIECI

LODY

CIASTA

SMOOTHIE  
I POŻYWNE NAPOJE

6 POKRYTYCH TYTANEM OSTRZY  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

1,5-LITROWY 
POJEMNIK ZE SZKŁA

WŁAŚCIWOŚCI
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DELEKTUJ SIĘ 
SMOOTHIE,  

NAWET Z ORZECHÓW  
LUB NASION
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ZDROWA KUCHNIA

WYJĄTKOWE BUTELKI 
Butelki ze specjalnymi sportowymi 
nakrętkami wyposażone są w mechanizm 
chroniący przed otwarciem i wyciekaniem 
zawartości - idealne aby zabrać je na 
trening.  Wykonane z odpornego na 
uderzenia Tritanu™ wolnego od BPA. 
Zarówno butelki, jak i nakrętki można myć 
w zmywarce do naczyń.

BLENDERY 
NUTRI 
Chciałbyś spróbować pysznego smoothie zawierającego 
również orzechy i nasiona? Nutri blender pomoże Ci 
wzbogacić Twoją dietę o tzw. superfoods i zmienić Twoje 
zdrowe odżywianie w ekscytujące doznanie kulinarnie.

Nutri Blendery Sencor bez problemu rozdrobnią orzechy i nasiona, 
którymi wzbogacić możesz swoje smoothie lub koktajl – i to nie tylko 
dzięki swej mocy. Ich główną zaletą są super ostre noże pokryte 
tytanem, które chronią ostrza oraz zapobiegają utlenianiu się 
składników odżywczych. Dodaj do tego maksymalnie szybki tryb 
pracy a blender nie tylko pozwoli na wydobycie najcenniejszych 
składników z orzechów i nasion, ale poradzi sobie również 
z mrożonymi warzywami i owocami oraz kostkami lodu. Nareszcie 
możesz skomponować w pełni zdrowe menu na każdy dzień.

Poszerz swoją dietę nie tylko o owoce i warzywa, ale również 
o inne zdrowe produkty. Wykorzystaj wszystkie składniki - jedyne 
co może Cię ograniczać, to Twoja wyobraźnia. To wszystko dzięki 
Nutri Blenderom marki Sencor.

WYJĄTKOWE BUTELKI

DLACZEGO  
WARTO WYBRAĆ 
NUTRI BLENDERY  
MARKI SENCOR
Duża liczba obrotów na minutę 
oraz ostrza pokryte tytanem 
gwarantują maksymalny 
poziom wydobycia składników 
odżywczych z przetwarzanych 
produktów. Dzięki materiałom 
użytym do produkcji tych urządzeń 
oraz ich imponującym osiągom, 
nie dochodzi do utleniania się 
pożywienia wchodzącego w kontakt 
z ostrzami, a jedynie do wydobycia 
jak największej ilości składników 
odżywczych.
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NUTRI 
BLENDERY

Najbardziej zaawansowany technologicznie 
produkt z serii Nutri blenderów marki Sencor 
o niezwykle atrakcyjnym wyglądzie.

SNB 9000NP
High Tech Line
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ZDROWA KUCHNIA

• Silnik o mocy: 1000W
• 25 tys. obr./min.
• Atrakcyjny wygląd i profesjonalna konstrukcja
• Technologia Sencor® Nutri Smart dla idealnie zmiksowanych 

produktów dzięki zastosowaniu zróżnicowanych  
ustawień trybu pracy

• Nowoczesny wyświetlacz LCD
• 4 pokryte tytanem noże ze stali nierdzewnej
• 3 wytrzymałe pojemniki z Tritanu™ o pojemności 0,6l i 0,9l
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału  

wolnego od BPA

WŁAŚCIWOŚCI

AKCESORIA

4 POKRYTE TYTANEM 
OSTRZA ZE STALI 

NIERDZEWNEJ

POJEMNIK  
Z TRITANU™

WYŚWIETLACZ LCD
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Wystarczy wcisnąć jeden 
przycisk, aby Twój blender 
zamienił wszystkie składniki 
w smaczny, odświeżający 
koktajl, który dostarczy Twojemu 
organizmowi natychmiastowej 
energii, a także niezbędnych 
składników odżywczych. 
Idealny pomocnik dla każdego 
– bez względu na wiek. 
Łatwy w obsłudze i utrzymaniu.

SNB 6601RD

• Silnik o mocy: 1200W przy 
prędkości 22 tys. obr./min.

• Zróżnicowane programy  
miksowania oraz funkcja PULSE

• Wydobywa składniki odżywcze 
z ziaren, zbóż i orzechów

• 2 wytrzymałe pojemniki z Tritanu™ 
o pojemności 0,8l i 1,0l

• 6 pokrytych tytanem noży  
ze stali nierdzewnej

• Wykonano z bezpiecznego dla 
zdrowia materiału wolnego od BPA

WŁAŚCIWOŚCI

6 POKRYTYCH 
TYTANEM OSTRZY  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

POJEMNIKI  
Z TRITANU™

SNB 6600BK
SNB 6601RD
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ZDROWA KUCHNIA

NUTRI BLENDERY

6 POKRYTYCH 
TYTANEM OSTRZY  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

POJEMNIKI  
Z TRITANU™

jeden przycisk aby blender zmienił Twoje składniki 
w pyszne, orzeźwiające smoothie, które dostarczy 
organizmowi natychmiastowej energii oraz ważnych 
składników odżywczych. Idealny pomocnik dla każdego  
– niezależnie od wieku. Łatwy w obsłudze i utrzymaniu.

SNB 4300WH

• Zwiększona moc silnika:  1200W oraz 22tys. obr./min.
• Skonfigurowane fabrycznie programy blendowania 

+ funkcja PULSE
• Wydobywa składniki odżywcze z nasion,  

ziaren i orzechów
• 2 wytrzymałe pojemniki z Tritanu™ o poj. 0,8l i 1l
• 6 pokrytych tytanem ostrzy ze stali nierdzewnej
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału 

wolnego od BPA

WŁAŚCIWOŚCI

SNB 4303BK SNB 4300WH

SNB 4301RD SNB 4302SS
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BĄDŹ FIT. 
PROSTO  

I STYLOWO
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ZDROWA KUCHNIA

BLENDERY  
DO SMOOTHIE

PRAKTYCZNY

Dzięki szerokiej gamie blenderów do smoothie marki Sencor 
przygotowanie pożywnego napoju zamieni się w dobrą 
zabawę! Nasze kompaktowe urządzenia nie zajmują dużo 
miejsca i  z  łatwością przygotują każdy koktajl owocowy, 
warzywny lub  mleczny bezpośrednio w pojemniku, który 
będziesz mógł zabrać do pracy, na trening lub spacer... gdzie 
tylko zechcesz.

Bycie fit nigdy nie było takie łatwe! Po prostu wypełnij pojemnik 
blendera ulubionymi owocami lub warzywami, dodaj wodę 
lub mleko i wciśnij przycisk. W zaledwie kilka sekund przygotujesz 
swoje ulubione smoothie. A wszystko to w ergonomicznie 
zaprojektowanym pojemniku z Tritanu™, który od razu możesz 
ze sobą zabrać. Butelka będzie idealnie pasowała do uchwytu na 
napoje w Twoim samochodzie lub przy rowerze. Bycie fit to nie tylko 
aktywność fizyczna i restrykcyjna dieta. Wręcz przeciwnie – Twoja 
dieta może być teraz jeszcze bardziej zróżnicowana niż kiedykolwiek. 
Kombinacje owoców i warzyw są niemalże nieskończone. Możesz 
tworzyć swoje własne lub korzystać ze sprawdzonych przepisów. 
Cokolwiek wybierzesz, przekonasz się, że dbanie o zdrowie i pyszna 
dieta mogą iść w parze. Zacznij już dziś!

BUTELKA, KTÓRĄ MOŻESZ 
ZABRAĆ ZE SOBĄ 
Specjalna nakrętka zamienia 
pojemnik do przygotowywania 
smoothie w wytrzymałą 
butelkę z Tritanu™, nad którą 
pracowaliśmy przez 5 ostatnich 
lat, starając się dostosować ją 
do oczekiwań naszych klientów.

DLACZEGO  
WARTO WYBRAĆ 
BLENDER DO 
SMOOTHIE MARKI 
SENCOR
Blendery do smoothie marki 
SENCOR posiadają sześć pokrytych 
tytanem ostrzy, które gwarantują 
idealne blendowanie oraz minimalny 
poziom utleniania się składników. 
Silniki o dużej mocy zapewniają 
perfekcyjne rezultaty, a dzięki 
wyjątkowej konstrukcji butelek 
wykonanych z Tritanu™, możesz 
zabrać swój koktajl od razu ze 
sobą. Butelka pasuje do uchwytu 
na napoje w samochodzie lub przy 
rowerze. 
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SBL 7072BL

Nieważne czy wolisz truskawki czy ananasa, 
to wygodne urządzenie zawsze przygotuje 
Twoje smoothie dokładnie tak jak lubisz. 
Zarówno miękkie, jak i twarde owoce zostaną 
przekształcone w przepyszne smoothie, 
które od razu możesz ze sobą zabrać, 
gdzie tylko chcesz.

SBL 7070GG

SBL 7075RS

SBL 7078BK

SBL 7071GR

SBL 7072BL

SBL 7076GD

SBL 7074RD

SBL 7073VT

SBL 7077CH
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BLENDERY DO SMOOTHIE

• Silnik o mocy: 800W
• 2 tryby pracy 45/60 sek. do miękkich i twardych owoców
• O 60% lepszy rezultat blendowania dzięki efektowi multi cyklonu 

uzyskanemu poprzez innowacyjną konstrukcję butelki i noży
• 2 ekskluzywne pojemniki o pojemności 0,6l wykonane 

z nowoczesnego materiału o nazwie Tritan™  
wyposażone w nakrętki bezpieczeństwa

• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału wolnego od BPA
• Przycisk PULSE dla jeszcze bardziej efektywnego blendowania
• 6 pokrytych tytanem zdejmowanych noży ze stali nierdzewnej
• Pomaga zachować enzymy i witaminy
• Zmniejsza utlenianie się Twojego smoothie
• Czytelny wyświetlacz LED
• Bardzo stabilny dzięki antypoślizgowym przyssawkom

6 POKRYTYCH TYTANEM OSTRZY 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

WŁAŚCIWOŚCI

POJEMNIKI  
Z TRITANU™
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Blender do smoothie z zestawem pojemników 
służących jako butelki – idealny dla dużej rodziny.

SBL 2510

SBL 2330

• 3 pojemniki o pojemności 0,6l oraz 2 pojemniki o pojemności 0,3l
• Pojemniki do blendowania mogą posłużyć jako butelki w podróży
• Przycisk PULSE dla jeszcze bardziej efektywnego blendowania
• Silnik o mocy: 500W
• Uniwersalny młynek do ziół, kawy, przypraw i orzechów
• 4 pokryte tytanem noże ze stali nierdzewnej
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału wolnego od BPA

• Silnik o mocy: 500W
• Rodzinny blender do smoothie wraz z zestawem akcesoriów
• Młynek do kawy, orzechów i ziół z nożami wykonanymi ze stali nierdzewnej
• Pojemniki o poj. 0,6l i 0,3l wyposażone w wieczka z dziobkami do picia
• Butelka o podwójnej ściance wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w wieczko 

ułatwiająca przechowywanie smoothie
• Pojemnik do blendowania można odłączyć  

i wykorzystać jako butelkę podróżną
• Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa oraz nóżki antypoślizgowe zapewniają 

maksymalną ochronę
• Butelki pasują do uchwytów samochodowych

SBL 2310

• 2 wytrzymałe pojemniki z Tritanu™ o pojemności 0,6l  
oraz jeden o pojemności 0,3l

• Pojemnik blendera może służyć jako Twoja podróżna butelka
• Przycisk PULSE dla jeszcze bardziej efektywnego blendowania
• Silnik o mocy: 500W
• Uniwersalny młynek do ziół, kawy, przypraw i orzechów
• 4 pokryte tytanem noże ze stali nierdzewnej
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału wolnego od BPA

Każdy członek rodziny lubi coś innego. Nieważne czy chcesz 
przygotować przepyszne smoothie dla Twojego sportowca 
czy zmielić kawę, ten zestaw poradzi sobie w obu sytuacjach. 

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

BLENDERY DO SMOOTHIE



SBL 3210WH
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Blender ze specjalnej edycji Solid w wielu wersjach 
kolorystycznych. Idealny do przygotowywania zarówno 
sportowych shakeów, jak i napojów ze świeżych owoców.

SBL 2210WH

• 2 pojemniki o pojemności 0,6l  
oraz 0,3l idealne do wykorzystania w podróży

• Pojemnik blendera może służyć jako Twoja podróżna butelka
• Silnik o mocy: 500W
• 4 pokryte tytanem noże ze stali nierdzewnej
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału wolnego od BPA
• Pasuje do samochodowego uchwytu na napoje

Blender do smoothie marki Sencor. Oprócz różnego rodzaju 
smoothie, możesz z jego pomocą przygotować również 
mrożony napój. 

• Silnik o mocy: 600W
• Pojemnik blendera może służyć jako Twoja butelka podróżna
• Przycisk PULSE dla jeszcze bardziej efektywnego blendowania
• 2 wytrzymałe pojemniki z Tritanu™ o pojemności 0,6l,  

które zabierzesz do samochodu, na rower i w każdą inną podróż
• 4 pokryte tytanem wysokiej jakości noże ze stali nierdzewnej
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału wolnego od BPA

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

BLENDERY DO SMOOTHIE
SBL 2211GR SBL 2214RD

SBL 2215VT

SBL 2216YL

SBL 2217TQ

SBL 2218RS

SBL 2210WH

SBL 2212BL

SBL 2213OR

SBL 3211GR SBL 3214RD

SBL 3215VT

SBL 3216YL

SBL 3217GG

SBL 3218RS

SBL 310WH

SBL 3212BL

SBL 3213OR
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Jeśli masz ochotę na prawdziwie odżywczy i zdrowy sok z większą 
zawartością błonnika, wybierz wyciskarkę wolnoobrotową marki 
Sencor. Wyciskarki tego typu rozdrabniają składniki kolistymi 
ruchami, a następnie wyciskają sok przy użyciu drobnych sit. 
W porównaniu do sokowirówek, wydobywają z owoców więcej 
soku, są bardziej ekonomicznie i pracują znacznie ciszej.

Dzięki nim przygotujesz sok pełen witamin i minerałów, nawet 
z wykorzystaniem twardszych owoców, ziół, warzyw, małych owoców 
leśnych czy ziaren.

Z drugiej strony, tego rodzaju wyciskarki pracują wolniej, a otwór 
podajnika w niektórych z nich jest mniejszy, ponieważ ich silniki nie są 
projektowanie pod kątem wyciskania soku z dużych kawałków owoców 
i warzyw. Należy je wcześniej pociąć na mniejsze kawałki. Jednakże 
ich dużą zaletą jest fakt, iż powolne przygotowanie soku zapobiega 
dostawaniu się do niego dużych ilości tlenu. Dzięki temu Twój sok jest 
mniej utleniony i może być przechowywany aż do 24h. Teraz przez 
cały dzień możesz delektować się smacznym, naturalnym i pełnym 
składników odżywczych sokiem, który przygotowałeś dzień wcześniej.

WYCISKARKI 
WOLNOOBROTOWE 

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ 
WYCISKARKI 
WOLNOOBROTOWE  
MARKI SENCOR
Jeśli szukasz idealnie wyciśniętego soku, 
nasze wyciskarki wolnoobrotowe zawsze 
staną na wysokości zadania. Wytrzymałe 
sito wykonane z tytanu ułatwia wyciskanie 
soku oraz zapobiega niepożądanym 
reakcjom chemicznym, dzięki czemu 
możesz delektować się sokiem o naturalnym 
smaku, pełnym odżywczych elementów. 
Oczywiście nie musimy dodawać, że 
wszystkie części wyciskarki wykonane są 
z materiałów wolnych od BPA.
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WŁAŚCIWOŚCI

AKCESORIA

High Tech Line
Wyjątkowa wyciskarka wolnoobrotowa wyposażona 
w innowacyjny i niezwykle cichy bezszczotkowy 
silnik elektryczny dla perfekcyjnego wyciskania 
soku. 

SSJ 9000NP

• Silnik o mocy: 200W z cyfrową kontrolą prędkości soku
• Niskie obroty (40-80 obr./min.) dla zachowania  

wszystkich witamin i enzymów
• Technologia DripStop zapobiegająca skapywaniu soku  

po zakończonym wyciskaniu
• Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa oraz nóżki 

antypoślizgowe zapewniają maksymalną ochronę
• Mocny silnik umożliwiający dłuższe wyciskanie soku  

– nawet do godziny

SITO ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

NIEZWYKLE CICHY 
BEZSZCZOTKOWY 

SILNIK PRĄDU 
STAŁEGO

UNIKALNY 
MECHANIZM 

OBRACAJĄCEJ 
SIĘ SPIRALI
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SSJ 4070SL

• Silnik o mocy: 400W dla perfekcyjnego wyciskania
• Szeroki podajnik na składniki ułatwia ich dodawanie
• Wysoce efektywnie wyciskanie oraz automatyczne oddzielanie miąższu
• Filtrujące mikro sito wykonane ze stali nierdzewnej
• Pojemnik wykonany z Tritanu™
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału wolnego od BPA

Czy chcesz w łatwy sposób przygotować sok o 
dłuższej trwałości? Idealny wybór! Z tą wyciskarką 
wolnoobrotową wyciśniesz najwięcej ze swoich 
ulubionych składników i do tego zaoszczędzisz czas.

MIKRO SITO 
FILTRACYJNE  

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

EFEKTYWNE WYCISKANIE 
DZIĘKI FUNKCJI 

AUTOMATYCZNEGO 
ODDZIELANIA MIĄŻSZU

SZERSZY OTWÓR 
WLOTOWY

POJEMNIK  
Z TRITANU™

WOLNE OBROTY (60 
OBR./MIN.) POMAGAJĄ 
ZACHOWAĆ WITAMINY 

I ENZYMY

WYCISKARKI 
WOLNOOBROTOWE

WŁAŚCIWOŚCI

AKCESORIA
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Unikalna w swojej klasie. Każda z jej części, 
która ma kontakt z jedzeniem, wykonana jest 
z materiałów wolnych od BPA. 

SSJ 4050NP

SSJ 4042RD

• Solidny silnik o mocy: 400W
• Niskie obroty (60 obr./min.) dla zachowania  

wszystkich witamin i enzymów
• Filtracyjne mikro sito wykonane ze stali nierdzewnej  

pokrytej tytanem
• Automatyczne oddzielenie miąższu
• Pojemnik na miąższ o poj. 0,8l
• Pojemnik na sok o poj. 0,8l
• Funkcja automatycznego wyłączenia aktywująca się w momencie 

podniesienia pokrywy oraz przegrzania silnika
• Wykonano z bezpiecznego dla zdrowia materiału wolnego od BPA

• Wysoka wydajność procesu wyciskania soku
• Więcej antyoksydantów, lepszy smak i dłuższa świeżość
• Sok zawiera minimalną ilość piany
• Solidny silnik o mocy: 400W gwarantuje  

nieprzerwaną 15-minutową pracę
• Niskie obroty (60 obr./min.) dla zachowania  

wszystkich witamin i enzymów
• Automatyczne oddzielenie miąższu
• Pojemnik na miąższ o poj. 0,8l
• Pojemnik na sok o poj. 0,8l

SSJ 4042RD SSJ 4042BKSSJ 4043WH

MIKRO SITO FILTRACYJNE 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

MIKRO SITO FILTRACYJNE 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

POJEMNIK 0,8L

POJEMNIK 0,8L

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI
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Lubisz świeży sok z owoców o soczystym miąższu? Chciałbyś 
mieć możliwość przygotowania dużej ilości soku dla całej swojej 
rodziny? Jeśli tak, sokowirówka marki Sencor będzie idealnym 
wyborem. Jej ostrza tną owoce na małe kawałki, z których 
sok pozyskiwany jest z wykorzystaniem siły odśrodkowej. 
Jej zaletą jest duży otwór podajnika na owoce i warzywa oraz 
szybka, efektywna praca.

Uzyskany z jej pomocą sok będzie mniej gęsty i będzie odznaczał 
się większą ilością piany. Z tego też względu, utleni się dość szybko, 
co  oznacza, że musi zostać wypity od razu po przygotowaniu. 
Jeśli chciałbyś przygotować sok z ziół, liściastych warzyw i  owoców 
leśnych sięgnij po wyciskarkę wolnoobrotową. Jednakże, bez względu 
na to, które z urządzeń marki Sencor wybierzesz, za  każdym razem 
będziesz mógł wznieść toast pysznym sokiem za  swoje zdrowie.
wolnoobrotową marki SENCOR wybierzecie, będziecie mogli wznieść 
toast za swoje zdrowie szklanką przepysznego soku. 

SOKOWIRÓWKI DLACZEGO 
WARTO WYBRAĆ 
SOKOWIRÓWKI
MARKI SENCOR
Dzięki wysoce efektywnym 
silnikom z miedzianym 
uzwojeniem, wysokiej jakości 
sitom ze stali nierdzewnej 
oraz wytrzymałego Tritanu™, 
otrzymacie stuprocentowy 
sok w kilka sekund.
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WŁAŚCIWOŚCI

SCJ 9000NP

• Automatyczne oddzielanie miąższu przy pomocy mikro sita filtracyjnego 
wykonanego ze stali nierdzewnej

• Technologia DripStop zapobiega ściekaniu soku po skończonej pracy
• Cichy silnik pracujący z prędkością 110 obr./min.
• Łatwa obsługa dzięki technologii wyciskania 360 stopni
• Długi czas pracy – do 1l soku w trakcie jednej sesji
• Automatyczne włączanie w momencie dociśnięcia  

stożka wyciskarki oraz automatyczne wyłączanie
• 2-litrowy pojemnik na sok
• 10-letnia gwarancja na silnik
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem

AKCESORIA

High Tech Line
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To najmocniejsza sokowirówka  
marki Sencor z linii Nutrilinie.

SJE 5050SS

MIKRO SITO FILTRACYJNE ZE 
STALI NIERDZEWNEJ SYSTEM ANTI-DRIP

WŁAŚCIWOŚCI

JUICERS

• Wysokowydajny silnik o mocy: 1200W
• 5 prędkości dla optymalnego wyciskania
• Cyfrowa kontrola dzięki wyświetlaczowi 

LCD
• Duży otwór podajnika o średnicy 75mm 

dla komfortowego dodawania owoców 
i warzyw

• System zapobiegający ociekaniu soku 
ANTI-DRIP

• Przezroczysta pokrywa dla lepszego 
monitorowania konsystencji soku

• Mikro sito wykonane ze stali nierdzewnej 
pokrytej tytanem

• Pojemnik na miąższ o poj. 2l
• Pojemnik na sok o poj. 1l
• Funkcja automatycznego wyłączenia 

aktywująca się w momencie podniesienia 
pokrywy oraz przegrzania silnika
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SJE 1055SS
SJE 1056RD SJE 1055SS

WŁAŚCIWOŚCI
• Wysokowydajny silnik o mocy: 800W
• Wykonana ze stali nierdzewnej, co gwarantuje łatwą 

i higieniczną obsługę
• Duży otwór o średnicy 75mm dla komfortowego  

dodawania owoców i warzyw
• Mikro sito wykonane ze stali nierdzewnej
• 2 prędkości wyciskania
• Pojemnik na miąższ o poj. 1,6l
• Pojemnik na sok o poj. 0,75l
• Automatyczne oddzielenie miąższu
• Funkcja automatycznego wyłączenia  

aktywująca się w momencie podniesienia  
pokrywy oraz przegrzania silnika

SJE 1057BK
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Jeśli poszukujesz inspiracji do nowych 
kulinarnych wyzwań, a jednocześnie 
chcesz stworzyć coś zdrowego 
i wyszukanego, wypróbuj elektryczną 
tarkę spiralną marki Sencor, która 
zamieni proces przygotowywania 
posiłków w zabawę i sprawi, że Twoja 
kuchnia zyska całkowicie nową 
jakość.

To zupełnie nowe urządzenie potrafi 
zamienić każde warzywo w spirale, 
noodle i wstążki o przeróżnych kształtach. 
Możesz zaserwować warzywne „spaghetti” 
jako oryginalną sałatkę do dania głównego. 
Będzie ona z pewnością stanowić ciekawą 
odmianę. Wszystko to przygotujesz szybko 
i łatwo, a nowa tarka nie zajmie wiele 
miejsca w Twojej kuchni.

Twoim dzieciom, które dotąd nie chciały 
jeść warzyw, na pewno spodoba się 
zupełnie nowe ich podanie. Tarka spiralna 
zachowuje witaminy obecne w warzywach, 
dzięki czemu wszystko co zdrowe trafi 
do Twojego organizmu w  najczystszej 
i „zakręconej” formie. 

Kolejną zdrową opcją jest przygotowanie 
spiralek ziemniaczanych w beztłuszczowej 
frytownicy. Przekonasz się, że ziemniaki 
podane w taki sposób staną się główną 
gwiazdą wieczoru.

ELEKTRYCZNE 
TARKI SPIRALNE

PRZYGOTUJCIE 
WYJĄTKOWE „SPAGHETTI” 
WARZYWNE 
Możecie użyć tarki spiralnej 
do przygotowania nie tylko 
atrakcyjnie wyglądającego 
„makaronu”, lecz również, 
dzięki ich niekonwencjonalnym 
kształtom, możecie dodać 
warzywa bezpośrednio do 
ciasta tworząc interesujące 
struktury wewnątrz 
serwowanych przez Was 
potraw.

DLACZEGO 
WARTO WYBRAĆ 
ELEKTRYCZNE
TARKI SPIRALNE
MARKI SENCOR
Bataty, ziemniaki, cukinie czy 
ogórki – zawsze w idealnym 
rozmiarze.



35

ZDROWA KUCHNIA

Trzy różne noże oraz Silnik o mocy: 100W pomogą 
Ci przygotować warzywa w oryginalny sposób. 

SSV 330WH

• Silnik o mocy: 100W
• 3 typy noży ze stali nierdzewnej – do cieńszych i grubszych 

spiralek oraz spaghetti
• Unikalny system tworzenia spiralek
• Praktyczny podajnik ułatwiający obsługę urządzenia
• Praktyczny design – łatwe przechowywanie
• Antypoślizgowe nóżki zapewniające bezpieczeństwo pracy

Dzięki wyjątkowo szerokiemu podajnikowi łatwo 
poradzisz sobie z dużymi kawałkami warzyw.

SSV 230WH

• Silnik o mocy: 90W
• 2 typy noży ze stali nierdzewnej – do spiralek i spaghetti
• Szeroki podajnik o średnicy 74 mm ułatwiający obsługę urządzenia
• Duży pojemnik na pokrojone warzywa
• Antypoślizgowe nóżki zapewniające bezpieczeństwo pracy

OSTRZA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

OSTRZA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

AKCESORIA

AKCESORIA
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Czy wiesz, że smażone potrawy to nienajlepszy wybór, 
jeśli chcesz odżywiać się zdrowo? Nie chcesz z nich 
rezygnować? Idealnym rozwiązaniem będzie więc 
frytownica beztłuszczowa marki Sencor. Pomoże Ci ona 
przygotować Twoje ulubione dania bez nadmiernych ilości 
tłuszczu.

Frytownice beztłuszczowe są łatwe w obsłudze i utrzymaniu 
oraz  gotowe do pracy w zaledwie 3 minuty od uruchomienia. 
Dodatkowo, nasze urządzenia zostały wzbogacone o unikalny 
system cyrkulacji, który zapewnia jednolitą obróbkę cieplną każdego 
artykułu spożywczego, jaki w nich umieścisz. Możesz również 
skorzystać z  jednego z sześciu specjalnych programów: mrożone 
frytki, domowe frytki, burgery, udka z kurczaka, ryby i   muffiny. 
Dzięki  frytownicom beztłuszczowym możesz rozkoszować się 
szybko przyrządzoną zdrowszą alternatywą smażonych potraw. 
Posiłki przygotowane przy pomocy frytownic beztłuszczowych 
marki Sencor są zawsze chrupiące na zewnątrz i delikatnie 
wewnątrz.

FRYTOWNICE
BEZTŁUSZCZOWE 

DLACZEGO 
WARTO WYBRAĆ 
FRYTOWNICE
BEZTŁUSZCZOWE
MARKI SENCOR
Dzięki frytownicy 
przygotujesz Twoje ulubione 
dania bez nadmiernych  
ilości tłuszczu.
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Dzięki 6 programom, przygotujesz swoje posiłki 
szybko i bez problemu. 

SFR 3220WH

• Silnik o mocy: 1400W
• 6 opcjonalnych programów do przygotowywania 

różnych potraw
• Wyświetlacz LED
• Ustawienia temperatury od 60 do 200°C
• Pojemność kosza frytownicy: 3l
• Specjalny system cyrkulacji powietrza
• Panel dotykowy
• Filtr powietrza redukujący zapach
• Szybki start – jedynie 3 minuty od uruchomienia
• Timer do 60 min. z sygnalizacją dźwiękową
• System zapobiegający przegrzewaniu się obudowy 

– jest zawsze chłodna w dotyku
• Zamek bezpieczeństwa zapobiegający 

przypadkowemu wyjęciu kosza
• Automatyczne wyłączanie
• Odłączany kabel zasilania

• Silnik o mocy: 1500W
• Poj. kosza frytownicy: 2,6l
• System smażenia beztłuszczowego
• Ustawienia temperatury od 80 do 200°C
• Filtr powietrza redukujący zapach
• Szybki start – jedynie 3 minuty od uruchomienia
• Timer do 30 min. z sygnalizacją dźwiękową
• System zapobiegający przegrzewaniu się obudowy  

– jest zawsze chłodna w dotyku
• Zamek bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu 

wyjęciu kosza
• Automatyczne wyłączanie

SFR 5320WH

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI
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BLENDERY 
WIELOFUNKCYJNE

MODEL SNB 9000 SNB 660x SNB 430x

Kolor

Silnik o mocy 1000 W 1200 W 1000 W

Regulacja prędkości • – –

Skonfigurowane fabrycznie 
programy • • –

Dodatkowy pojemnik do 
blendowania • – –

Liczba pojemników 3 2 2

Typ pojemnika TritanTM TritanTM TritanTM

Pojemnieść pojemnika
2 x 0.6 l 

+ 2 x 0.3 l
1.2 l + 1 l 1.2 l + 1 l

Materiał ostrza Tytan Tytan Tytan

Liczba ostrzy 4 6 6

Nakrętka podróżna • • •

Nakrętka do przechowywania – • •

Nóżki antypoślizgowe • • •

NUTRI 
BLENDERY

MODEL SBU 9000NP
SBU 8850NP  
SBU 8800NP

SBU7790NP 
SBU7730BK

SBL 5750SS

Silnik o mocy 1200 W 2000 W 1800 W 1000 W

Wyjątkowy silnik bezszczotkowy • – – –

Liczba prędkości 10 3 8 2

Skonfigurowane fabrycznie programy • • • •

Typ pojemnika TritanTM TritanTM TritanTM Thermal Glass

Materiał ostrza Tytan Tytan Tytan Tytan

Pojemnieść pojemnika 2 l 2 l 2 l 1.5 l

Funkcja PULSE • • • •

Wyświetlacz LED • • – –

Wewnętrzna pokrywa na składniki • • • •

Nóżki antypoślizgowe • • • •

MODEL SCJ 
9000NP

SJE 
5050

SJE 
1055

Kolor

Silnik o mocy 80 W 1 200 W 800 W

Liczba prędkości 1 5 2

Szerszy otwór 
wlotowy

–
ø 

75 mm
ø 

75 mm

Wyświetlacz LCD – • –

Pojemnik na miąższ – 2 l 1.6 l

Pojemnik na sok 2 l 1 l 0.75 l

Automatyczne 
oddzielanie 
miąższu

• • •

Mikro sito 
filtracyjne ze stali 
nierdzewnej

– • •

SOKOWIRÓWKI
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MODEL SBL  
707x

SBL  
2330

SBL  
321x

SBL  
2510

SBL  
2310

SBL  
221x 

Kolor

Silnik o mocy 800 W 500 W 600 W 500 W 500 W 500 W

Przycisk blendowania pulsacyjnego • – – – – –

Liczba pojemników 2 2 2 5 2 2

Typ pojemnika TritanTM TritanTM /  
Stal nierdzewna TritanTM TritanTM TritanTM TritanTM

Pojemnieść pojemnika 2 x 0.6 l 2 x 0.6 l  
+ 0.3 l 2 x 0.6 l 2 x 0.6 l  

+ 2 x 0.3 l 0.6 l + 0.3 l 0.6 l + 0.3 l

Materiał ostrza Tytan Tytan Tytan Tytan Tytan Tytan

Liczba ostrzy 6 4 4 4 4 4

Nakrętka podróżna • • • • • •

Nóżki antypoślizgowe • • • • • •

Młynek do kawy, ziół i przypraw – • – • • –

MODEL SSJ 9000NP SSJ 4070 SSJ 4050 SSJ 4043

Kolor

Silnik o mocy 200 W 400 W 400 W 400 W

Super cichy bezszczotkowy silnik prądu stałego • – – –

Obr./min. 40–80 60 60 60

Cyfrowa regulacja prędkości • – – –

Stal nierdzewna • • • •

Szerszy otwór wlotowy • • – –

Pojemnik z Tritanu™ wolny od BPA • • – –

Liczba mikro sit filtracyjnych 2 1 1 1

Mikro sito filtracyjne do robienia lodów • – – –

System dwuślimakowy • – – –

Pojemnik na miąższ 1.2 l 0.8 l 0.8 l 0.8 l

Pojemnik na sok 1.2 l 0.8 l 0.8 l 0.8 l

Automatyczne oddzielanie miąższu • • • •

BLENDERY 
DO SMOOTHIE

WYCISKARKI 
WOLNOOBROTOWE
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MODEL SFR 5320WH SFR 3220

Moc 1 400 W 1 500 W

Zakres ustawialnych temperatur 60–200 °C 80–200 °C

Dostępne programy 6 –

Wyświetlacz LED • –

System smażenia beztłuszczowego • •

Pojemnieść pojemnika 3 l 2.6 l

Minutnik 60 min 30 min

Blokada bezpieczeństwa • •

System automatycznego wyłączania • •

Szybkie podgrzewanie w 3 minuty • •

Nienagrzewająca się obudowa • •

Czujniki dotykowe • –

MODEL SSV 230WH SSV 330WH

Silnik o mocy  90 W 100 W

Liczba typów ostrzy 2 3

Zaawansowany system spiralny – •

Szerszy otwór wlotowy (74 mm) • –

Pojemnik roboczy o dużej pojemnieści • –

Wieko podróżne • •

Nóżki antypoślizgowe • •

FRYTOWNICE BEZTŁUSZCOWE

ELEKTRYCZNE TARKI SPIRALNE
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FUNKCJE I KORZYŚCI
BLENDERY WIELOFUNKCYJNE 
Nutri Smart Blending ® to centralny system operacyjny 
zaprogramowanych trybów pracy. Pozwala na przygotowanie 
mleka kokosowego lub orzechowego. Duża prędkość pracy 
umożliwia przygotowanie mąki.
POTRAWY, JAKIE MOŻECIE PRZYGOTOWAĆ 
Smoothie, koktajle, zupy krem, lody, mąkę, masło orzechowe,  
kruszony lód.

NUTRI BLENDERY
Duża prędkość, wydobywanie substancji odżywczych 
z superfoods i pojedynczy pojemnik, który możesz zabrać ze 
sobą. Zdejmowane części/pojemniki można myć w zmywarce.
POTRAWY, JAKIE MOŻECIE PRZYGOTOWAĆ 
Smoothie, koktajle, posiłki dla dzieci, mleczne shake’i i kruszony lód.

BLENDERY DO SMOOTHIE 
Nieduży rozmiar i ergonomicznie zaprojektowane butelki, 
które pasują do uchwytów samochodowych.
POTRAWY, JAKIE MOŻECIE PRZYGOTOWAĆ 
Smoothie, posiłki dla dzieci, smoothie z owoców i warzyw, mleczne shake’i.

SOKOWIRÓWKI 
Szybkie, kompaktowe i łatwe w użyciu.  
POTRAWY, JAKIE MOŻECIE PRZYGOTOWAĆ 
Owocowe i warzywne soki do natychmiastowego spożycia.

WYCISKARKI WOLNOOBROTOWE 
Wyciskają więcej, oszczędzają energię i pracują ciszej. 
POTRAWY, JAKIE MOŻECIE PRZYGOTOWAĆ 
Soki z owoców, warzyw czy z ziół.
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www.sencor.pl


