
Vysoký komfort použivání a všestrannost!

 Systém přímého vkládání ovoce a komfortní použití
 75 mm velký plnicí otvor: většinu ovoce či zeleniny není třeba krájet na
malé kousky.

EASY FRUIT
ZE610D38

  

 

 



 Oodšťavňovač Easy Fruit s kovovým povrchem a velkým plnicím otvorem  
Systém přímého vkládání ovoce Easy Fruit vám umožní vkládat ovoce přímo do plnicího otvoru, aniž byste je
museli krájet na malé kousky. Ergonomická rukojeť se zámkovým systémem nabízí komfortní použití. Motor o
příkonu 800 W a dvě rychlosti umožňují dosáhnout optimálních výsledků bez ohledu na druh použitého ovoce
nebo zeleniny. Díky nádobě na šťávu o objemu 1,2 l a nádobě na dužinu o objemu 2 l si můžete připravit velké
množství šťávy.

VÝHODY PRODUKTU

Dvě různé rychlosti s podsvíceným ovladačem
 Přizpůsobí se měkkým i tvrdým ingrediencím

 Snadné mytí
Vyjímatelné části lze mýt v myčce: nádoba na dužinu, nádoba na šťávu, víko, pěchovátko a filtr.

Nerezový filtr
Se dvěma středovými čepelemi pro optimální sekání a odšťavňování ovoce a zeleniny.

 Velká a ergonomická rukojeť se zámkovým systémem
 Komfortní použití díky velké, robustní a ergonomické rukojeti se zámkovým systémem.

Vyjímatelná nádoba na dužinu o objemu 2 l
 Kapacita 2 l pro přípravu velkých množství šťávy.

 75 mm široký plnicí otvor
 Většinu ovoce či zeleniny není třeba krájet na kousky



Fotka (fotky) receptůFotka (fotky) receptů

ObalObal

Další obrázky produktu

Vizuál 3D / 360°
Příručka pro rychlé použitíTištěný uživatelský návodDigitální uživatelský návodUživatelská příručka :

ReferenceReference
VirálníSprávné postupySpolečnostRecept a tipyPříručka pro rychlé použitíSrovnávacíProduktVideo :

POS sadaDigitální sadaPR sadaReklama v rádiuReklama v tiskuReklama v TV

Čisticí kartáč
Nerezový filtr se snadno čistí pomocí přiloženého kartáčku.

Záruka servisu po dobu 10 let
  Konstrukce pro snadný servis, rychlá dodávka náhradních dílů za nízké ceny po dobu 10 let,
6 500 servisních středisek na celém světě.

 

Komunikace

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Příkon [800 W]

Velikost plnicí trubice (d x š) [10.2 X 7.5 cm]

Průměr plnicí trubice [75 mm]

Nastavení rychlosti [2]

Počet filtrů 1

[Body material] [Plastic / Stainless Steel]

[Filter material] [Stainless steel]

Přímé servírování ANO

Externí nádoba na odpad ANO

Objem nádoby na suché zbytky [2 L]

Objem nádoby na šťávu [1.2 L]

Oddělovač pěny ANO

Systém uzamčení Velké rukojeti

Uložení kabelu ANO

Vhodné do myčky ANO

Vhodné do myčky – detaily [only: Juice carafe, Fruit pulp container, Lid, Pusher, Filter,
Cleaning brush.]

[Cleaning brush] ANO

Barvy [INOX / BLACK]

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 8000035825

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3016661147753
EAN UC : 3016661147753

2 8 2 16
C20 : 500

C40 : 1 126
HQ4 : 1 434

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 382 x 240 x 450 (MM) 498 x 397 x 467 (MM) 1 200 x 800 x 1 080 (MM)

Hmotnost 6 (KG) 12 (KG) 96 (KG)


