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BLENDER 62 ja 37

BLENDER 62

• Blender 62 on ihanteellinen laite kahviloihin, pikaruokaravintoloihin ja hotelleihin

• Esiohjelmoitujen asetusten avulla laitteella voi valmistaa 30 erilaista cocktailia, smoothieta,                      

 pirtelöä ja kahvijuomaa

• Erittäin hiljainen, kestävä ja energiatehokas laite ammattikeittiön apuvälineeksi

    Ominaisuudet ja vakiovarusteet 

• Tehosekoitin on varustettu harjattomalla moottorilla

• Dual Crashing Action® patentoitu kaksisuuntainen terä murskaa ja sekoittaa jään ja     

 jäädytetyt hedelmät muutamassa sekunnissa

• Järjestelmään voi luoda muistiin omia reseptejä USB-liitännän avulla

• Toimitukseen kuuluu BPA-vapaa laadukas muovikannu, jonka kapasiteetti on 1,4 - 2,4 l

TEKNISET TIEDOT BLENDER 62

Mitat (l x s x k) 200 x 247 x 441 mm

Paino 10 kg

Kannun tilavuus tilavu max 2,4 l

Kierrosnopeus max 8 N.m

Liitäntä 230 V  1 N
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Irrotettava ja tiivistetty 
äänenvaimenninkotelo 
vähentää laitteen melua 

BPA-vapaa läpinäkyvä 
muovikulho.

Valmistus 1,4 l
Kapasiteetti 2,4 l

LCD-näyttö

Tarkat ja laadukkaat
vakio-ohjelmat

Valaistu  kosketusnäyttö 
ohjauspaneeli. 

Ei naarmuunnu ja 
toimii myös käsineet kädessä.

Turvallisuus: moottori sammuu,
 kun äänenvaimenninkotelo 
aukaistaan.

Erityisvahva terä, joka on 
asennettu kuulalaakereihin. 
TiN-pinnoitettu patentoitu 
kaksisuuntainen terä.

Melua vaimentava 
irrotettava alusta

Harjaton moottori

USB-portti:
voit päivittää blenderin ja 
lisätä uusia ohjelmia

Harjaton moottori

• Toisin kuin yleismoottoreissa, harjattomassa moottorissa ei  ole harjoja. Edut

• Helppo huoltaa

• Pitkä käyttöikä

• Matala melutaso

• Erittäin energiatehokas

BLENDER 62
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TEKNISET TIEDOT 2I 2P 4I 4P

Kannun materiaali Ruostumaton teräs BPA-vapaa muovi Ruostumaton teräs BPA-vapaa muovi

Kannun tilavuus 2 l 2 l 4 l 4 l

Mitat (l x s x k) Kaikki laitteet: 220 x 303 x 566 mm

Paino Kaikki laitteet: 11 kg

Kierrosnopeus Kaikki laitteet: 0-18000 rpm

Max input teho Kaikki laitteet: 1550 W

Max output teho Kaikki laitteet: 1200 W

Liitäntäntä Litänt Kaikki laitteet: 230 V  1 N

BLENDER 37

• Blender 37 on ihanteellinen laite ravintoloissa, hotelleissa, hoitolaitoksissa, sairaaloissa,    

 päiväkodeissa ja jäätelökioskeissa

• Laitteella sekoitat, nesteytät, jauhat ja valmistat monenlaisia kuumia ja kylmiä                                   

 ruokia/juomia, kuten keittoja, soseita ja tahnoja

• Tehokas ja hiljainen moottori murskaa hetkessä jään ja kovat ainekset,                                                 

 jonka ansiosta se soveltuu hyvin intensiiviseen käyttöön

• Santosafe® patentoitu kulhon ja kannen lukitusmekanismi vapauttaa kädet keittiön muihin askareisiin

Saatavana neljä erilaista kannua:

• 2 litraa: Ruostumaton teräskannu

• 2 litraa: BPA-vapaa laadukas muovikannu

• 4 litraa: Ruostumaton teräskannu 

• 4 litraa: BPA-vapaa laadukas muovikannu
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Patentoitu
Santosafe® lukitusjärjestelmä.

Laitetta voi pitää käynnissä 
ilman käsillä tukemista. 

Eurooppalaisten standardien 
mukainen turvallinen käyttö.  

2 tai 4 litran kulho,
joko rustumaton teräs tai 

BPA-vapaa läpinäkyvä muovi.
Kulhoihin sopii sama runko.

Hiljainen ja kestävä
kytkentäjärjestelmä, 
joka on suunniteltu

intensiiviseen käyttöön.

On/Off kääntövipu.
Muuttuva nopeus 

0-15000 rpm.

Uusi voimakas ja luotettava
moottori. Erittäin energiatehokas.

Kahva josta avataan ja lukitaan 
Santosafe® lukitusjärjestelmä.

Irrotettava kansi josta voi lisätä 
helposti aineksia koneen ollessa 
käynnissä. Ø 46mm

Uusi vedenpitävä irrotettava 
kumitiiviste, joka helpottaa myös 
kannen avaamista. Kestää korkeita 
lämpötiloja ja usein puhdistusta. 

Uudet terät, jotka sekoittavat
laadukkaasti vahvan vastuksen ja 
paremman pyörrevirtauksen ansiosta.

Uusi pulssi: 18000 rpm

Maalattu alumiinirunko

BLENDER 37


