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DLA BARÓW I KAWIARNI

Jedyny na świecie: BEZSZCZOTKOWY SILNIK 

CICHY, TRWAŁY, PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Wyjątkowo cichy

Doskonałe miksowanie

Bezszczotkowy silnik

NOWA 
WERSJA



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

BLENDER DO SMOOTHIE I NAPOJÓW MROŻONYCH

Z Blenderem # 62. zrobisz każdy koktajl, smoothie, sok owocowy, shake, granitę, kawę mrożoną frappe. Idealne urządzenie 
dla barów, kawiarni, restauracji fast food, hoteli itp…

Blender bezszczotkowy zmieści się wszędzie dzięki zwartej budowie i niewielkim gabarytom. Może być używany zarówno 
w wersji standardowej, jak i do zabudowy, aby zaoszczędzić miejsce. Jego nowa uchylna osłona redukuje poziom hałasu,  
a bezszczotkowy silnik charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą.

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

Bezszczotkowy silnik

Zdejmowana podkładka 
tłumiąca hałas

BLENDER BEZSZCZOTKOWY #62

2-LETNIA GWARANCJA NA PRODUKT

Wyjątkowo mocne ostrze 
mocowane na łożyskach 
kulkowych, z powłoką 
azotku tytanu

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

Pojemność: 2,4 l

Programy  
zapewniające 

wysoką jakość 
miksowania

Wyświetlacz LCD

Uchylna osłona 
wyciszająca  

z uszczelką

Podświetlany, dotykowy 
panel kontrolny

Odporny na zarysowania, 
można go obsługiwać 

w rękawiczkach

CO OZNACZA SILNIK BEZSZCZOTKOWY?

Bezpieczeństwo:  
silnik zatrzymuje się  
przy otwarciu osłony 
wyciszającej

BLENDER DO ZABUDOWY
Bezszczotkowy blender # 62 może być używany  
zarówno w wersji standardowej, jak i do zabudowy.
Łatwy do zamocowania w blacie: prosty i szybki demontaż podstawy.

Wideo
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WYDAJNOŚĆ I PROSTOTA

Zgodność z następującymi regulacjami:
Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC
Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC
Dyrektywa RoHS 2002/95/EC
Regulacja 1935/2004/EC (kontakt z żywnością)

Zharmonizowane normy europejskie: 
EN ISO 12100-1 i 2:2004 – EN 60204-I: 2006
EN 12852 + AI: 2010 Malaksery i blendery: wymogi bezpieczeństwa i higieny
EN 60335-2-64 Profesjonalne elektryczne urządzenia kuchenne
CE (normy europejskie) NSF (USA), ETL (USA i Kanada), KC (Korea),  
GS (Niemcy) sprawdzone przez LNE (National Test Laboratory)

Bezpieczeństwo elektryczne
Wodoodporny włącznik/wyłącznik
Urządzenia są w 100% testowane po montażu.

Bezpieczeństwo termiczne
Silnik chroniony przez wewnętrzny detektor ciepła.

Bezpieczeństwo akustyczne
Bardzo cichy i mocny silnik bezszczotkowy.

Higiena
Wszystkie części demontowane można myć w zmywarce lub łatwo 
umyć w ciepłej wodzie z mydłem. Produkt nie zawiera bisfenolu.

WYDAJNOŚĆ
•	 Bezszczotkowy	silnik: niskie zużycie energii, wysoka wydajność (8N.m).
•	 Ostrze	z	powłoką	azotku	tytanu: bardzo wytrzymałe, przystosowane do intensywnego użytkowania.
•	 Kruszy kostki lodu i zamrożone owoce w ciągu kilku sekund.
•	 Uzyskaj	doskonały	napój dzięki zaprogramowanym recepturom.

       Twórz	swoje	własne	receptury	na	www.brushlessblender.com

CICHA PRACA
•	 Cichy, bezszczotkowy	silnik.
•	 Nowa	demontowana	osłona	wyciszająca znacznie redukująca poziom hałasu.
•	 Tłumiąca hałas podkładka.

PROSTOTA
•	 Łatwość	użycia: dotykowy panel kontrolny z wyświetlaczem LCD.
•	 	6	przycisków	do	zaprogramowania 30 receptur + możliwość  

tworzenia własnych (darmowe oprogramowanie + port USB).
•	 Łatwe	czyszczenie: demontowana osłona wyciszająca, podkładka i pojemnik
•	 	Dające	się	ustawić	w	stos	pojemniki,	z	miarką	milimetrową	i	uncjową,  

dla osób prawo- i leworęcznych.
•	 Łatwość	mocowania	w	blacie.
•	 Łatwość	eksploatacji: każda część pojemnika (w tym ostrze) może być rozmontowana.

Silnik

Jedna faza:  220-240 V - 50/60 Hz  
 CE, GS, KC, NSF

100 - 120 V - 50/60 Hz  
CE, ETL, NSF

Maksymalny moment obrotowy: 8 Nm

Waga

Netto: 9,4 kg
W opakowaniu: 10,4 kg 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BEZPIECZEŃSTWO, NORMY, HIGIENA

NOWA WERSJA

WERSJA 
DO ZABUDOWY

STANDARDOWE 
URZĄDZENIE OPAKOWANIE

Szerokość (W): 200,3 mm / 8’’ 
Głębokość (D): 247 mm / 10’’

Wysokość (H): 305,6 mm / 12’’

Szerokość (W): 200,3 mm / 8’’ 
Głębokość (D): 247 mm / 10’’

Wysokość (H): 440,6 mm / 17’’

2-LETNIA GWARANCJA NA PRODUKT

www.santos.fr

Szerokość (W): 260 mm / 10.2’’ 
Głębokość (D): 290 mm / 11.4’’
Wysokość (H): 500 mm / 18.9’’

WW
DD

HH



SANTOS
140-150, avenue Roger Salengro BP 80 067 - 69511 Vaulx-en-Velin Cedex (Lyon) FRANCE – Tel. +33 4 72 37 35 29 – Fax. +33 4 78 26 58 21

Strona www: www.santos.fr – Email : santos@santos.fr

BLENDER BEZSZCZOTKOWY #62

www.santos.fr

10
/2

01
4 

– 
V

8


