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Model 62

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 201 x 247 x 441

Obroty silnika [obr./min] od 2500 do 15000

Pojemność dzbanka [ltr] 1,4

Zasilanie [V] 230

Moc [W] 1500

Waga [kg] 9,5

Cena netto [PLN] 6 990,-

Blender bezszczotkowy

Blender bezszczotkowy Santos - 62 
• idealny do przygotowywania koktajli, musów, soków owocowych, napojów mlecznych, granity, 
 kawy mrożonej frappe itp.
• opatentowany, unikalny na rynku bezszczotkowy silnik, pozbawiony zużywających się części,
 gwarantuje długą i bezawaryjną pracę, oszczędność energii elektrycznej i niski poziom hałasu
 (całkowity poziom hałasu 73 dBA),
• elektroniczny, dotykowy panel sterujący z ekranem LCD,
• 6 przycisków do zaprogramowania 30 receptur + możliwość tworzenia własnych (na stronie www.brushlessblender.
 com lub dzięki wbudowanemu portowi USB,
• nowe ostrze i innowacyjny system Dual Crushing Action (rotacyjna praca ostrza) pozwala na jeszcze efektywniejsze
 przygotowywanie napojów z produktów zmrożonych i lodu w kilka sekund,
• możliwość przygotowywania napojów z owocami mrożonymi lub z dodatkiem kostek lodu – ostrza powlekane
 specjalna powłoką ceramiczną TiN (Titanium nitride) kruszą najtwardsze bryłki lodowe w kilka sekund,
• dzbanek zabezpieczony pokrywą wyciszającą, ze stalowym połączeniem zębatym z blokiem silnika, podkładka
 wyciszająca, pojemnik z miarką,
• wszystkie elementy mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego bez
 zawartości bisfenoli,
• urządzenie wolnostojące lub wbudowane w blat roboczy – przystosowanie do takiego użytkowania urządzenia jest
 proste i szybkie, polega jedynie na zdemontowaniu obudowy silnika.

Blender wbudowany w blat roboczy

62

Pojemnik z miarką, bez bisfenolu A
Miarka: 1,4 l
Pojemność: 2,4 l

Wyjątkowo mocne tytanowe noże
 

Wyświetlacz LCD: 
Programy zapewniające wysoką jakość miksowania

Wytrzymały i bardzo cichy silnik bezszczotkowy

Bezpieczeństwo:
silnik zatrzymuje się przy otwarciu osłony wyciszającej

Uchylna osłona wyciszająca z uszczelką

Port USB:
do aktualizacji oprogramowania blendera i instalowania
własnych programów (receptur)

CO OZNACZA SILNIK BEZSZCZOTKOWY?
W przeciwieństwie do silników uniwersalnych, silnik
bezszczotkowy nie ma szczotek (stały wirnik magnesu), co
zapewnia mu długą żywotność (brak ścierających się części)
oraz doskonałą wydajność energetyczną przy niskim poziomie
hałasu. Zaawansowana technologia przyszłości.

Podświetlany, dotykowy panel kontrolny:
Odporny na zarysowania, można go obsługiwać w rękawiczkach

Wodoodporny włącznik / wyłącznik
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Zobacz urządzenie podczas pracy!


