
Kухненски роботи

MC812S820
Кухненски робот
Мощност:1250 W
Цвят бял / неръждаема стомана
MC812S820

Лесно и интуитивно постигане на
перфектни резултати със Smart tool
разпознаване
● Smart tool разпознаване автоматично настройва правилната

скорост за всяка приставка и така постигате перфектни
резултати

● 1250 вата за допълнителна мощност, включително за
особено тежки задачи

● Мултифункционалност - до 50 функции за перфектно
разбиване, месене, натрошаване, разбъркване, пюриране,
рендосване и рязане.

● XXL купа с 3.9 л вместимост за до 1.5 кг тесто и
висококачествен блендер от тритан с 1.5 л обем.

Техническа информация
размери на уреда (mm) :  430 x 250 x 300
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  392 x 400 x 400
размери на палета :  210 x 80 x 120
стандартен брой единици за палет :  30
Нето тегло (kg) :  5,227
Бруто тегло (kg) :  6,7
EAN код :  4242005109357
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  1250
Напрежение (V) :  220-240
Честота (Hz) :  50/60
Вид щепсел :  Gardy щепсел без заземяване
Сертификати за одобрение :  CE, Eurasian, VDE
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Отлични резултати

- Безстепенна настройка на работната скорост, моментен
пуск, LED индикатор за действие

- Мултифункционален нож waveCut за дълготрайни
перфектни резултати

Включени аксесоари

- Голяма, прозрачна пластмасова купа 3,9 л за 750 g брашно
+ добавки (макс.количество тесто 1.5 kg) вкл.капак с тапа

- Пластмасов блендер 1,5 л

- Цитрус преса за приготвяне на пресни сокове от цитрусови
плодове

- Двустранен режещ (дебело и тънко) диск и двустранен диск
за рендосване (едро и фино)

- Дискове от неръждаема стомана

- Държач на дискове за допълнителна стабилност

- Приставка за тесто

- Накрайник за разбиване (неръждавейка) за сметана,
белтъчен сняг и леки теста

Сигурност

- Заключване на капаците за безопасност

- Гумени крачета за по-голяма стабилност

Пести място

- Easy storage: Намотаване на кабела за лесно и удобно
съхранение
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