
3 nástavce vhodné pro všechny druhy citrusů!

DIRECT SERVE ZP603D38
Odšťavňovač Tefal Direct Serve ZP603D38

ZP603D38  

 

 Odšťavňovač Tefal Direct Serve s 3 nástavci na všechny druhy citrusů.
Nový odšťavňovač VitaPress Direct Serve se vyznačuje kovovým pláštěm, prvotřídním designem a vynikající
povrchovou úpravou. Je opatřen ergonomickým výklenkem na sklenice, ochranou proti odkapávání, ochranným
krytem a prostorem na uložení kabelu.

 



VÝHODY PRODUKTU

3 nástavce vhodné pro všechny druhy citrusů!
3 barevně odlišené nástavce: žlutý na citrony, oranžový na mandarinky a pomeranče, růžový na
grapefruity…
 

Žlutý nástavec na citrony
Oranžový nástavec na mandarinky a pomeranče
 Růžový nástavec na grapefruity…
 

3 barevně odlišené nástavce pro různé velikosti citrusů (citrony, mandarinky, pomeranče,
grapefruity…)

Funkce Direct Serve - přímé servírování
Díky funkci Direct Serve stéká šťáva přímo do sklenice. Připravené nápoje lze rovnou pít –
nemusíte umývat speciální nádoby ani jiné pomůcky. Ergonomický výklenek na sklenici.
 

Automatické zapnutí a vypnutí
Automaticky detekuje tlak ovoce a podle něj se zapne nebo vypne. Snadné a praktické ovládání
i jednou rukou.

Kovová ochrana proti odkapávání
Pro čistotu kuchyňské linky před nežádoucími kapičkami šťávy

Maximální výkon
Příkon 100 W pro zpracování velkého množství všech druhů citrusů. Klidně si udělejte čerstvou
sťávu i pro celou rodinu!

Opravitelný výrobek - 10 let

Určeno pro snadnou opravu
Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
6 500 servisních středisek na celém světě
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Záruka 1 ROK

Barva kovová / černá

Příkon [100 W]

Vhodné do myčky ANO

Vhodné do myčky – detaily pouze pro 3 kotouče a filtr na dužinu

Uložení kabelu ANO

Nastavení rychlosti automatické

Přímé servírování ANO

Hubice proti odkapu ANO

Počet filtrů 1

Počet kotoučů [3]

Materiál těla [Plastic / Stainless Steel]

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1500637592

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

EAN ST : 3045386375929
EAN UC : 3045386375929

3 15 3 45
C20 : 1 509
C40 : 3 138
HQ4 : 3 588

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 210 x 170 x 290 (mm) 215 x 223 x 305 (MM) 227 x 720 x 323 (MM) 1 200 x 800 x 1 103 (MM)

Hmotnost 2.1 (kg) 2,957 (KG) 8,87 (KG) 154,05 (KG)


