THE BOSSTM

PROFESIONÁLNÍ STOLNÍ MIXÉR
Sage BBL915

Profesionální stolní mixér Sage BBL915 the Boss™ přichází
s vysoce výkonným 2,2 kW motorem, intuitivním ovládáním,
a vestavěným indukčním ohřevem pro přípravu polévek.
Dokonalé zpracování každého detailu, vysoce kvalitní
materiály, stylový design a využití nejmodernějších
technologií předurčují mixér k častému a dlouhodobému
používání i v těch nejnáročnějších domácnostech. Nádoba
mixéru je vyrobena z TritanuTM (Kopolyester Eastman
Tritan™). Jedná se se kopolymer BPA-Free, který je odolný,
používaný pro výrobu domácích spotřebičů, které mohou
vydržet extrémní zátěž a být opakovaně myty v myčce na
nádobí. Produkty vyrobené z Tritanu™ jsou odolné proti
nárazu a poškrábání a zůstanou čistší a odolnější i po
několika stovkách cyklů
v myčce nádobí.
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Vysoce výkonný motor

Základní popis

Profesionální stolní mixér Sage BBL915 the
BossTM přichází s vysoce výkonným 2,2 kW
motorem. Díky výkonu dokážete snadno
a rychle připravit z mandlí mandlové mléko,
z buráků burákové máslo, namlít mouku,
připravit lahodné a krémové zelené smoothie,
nebo dokonce i zeleninovou polévku díku
speciálnímu programu SOUP a indukčnímu
ohřevu.

• Profesionální stolní mixér pro zpracování
potravin, drcení ledu, mletí, mixování, vaření
zeleninových polévek díky indukčnímu
ohřevu atd.

Nožový systém ProKinetix®
Nožový systém ProKinetix® společně
s jedinečným tvarem nádoby dokáže zpracovat
jakékoliv potraviny v libovolné kombinaci.
Unikátní tvar dna nádoby se spojením
s nožovým systémem Pro Kinetix® zajišťuje vždy
dokonalé zpracování všech potravin bez tzv.
mrtvých míst, kde by potraviny mohly uvíznout.
Oproti běžným mixérům vytváří profesionální
mixér Sage BBL915 the BossTM až o 50% menší
částice rozmixovaných potravin. Tato super
jemné textura zvyšuje vstřebávání výživových
látek obsažených v rozmixovaných potravinách
a navíc je lahodnější při konzumaci.

Funkce opakování
Funkce opakování profesionální mixéru
Sage BBL915 the BossTM slouží jako rychlá
volba při zpracování potravin. Mixér si dokáže
zapamatovat poslední nastavení rychlosti, a když
stiskněte tlačítko START / CANCEL do 2 minut,
spustí se mixér na poslední nastavenou rychlost,
kterou vidíte na displeji.
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• 2,2 kW motorová jednotka
• 2,0l nádoba na mixování z TritanuTM,
BPA free
• Nožový systém ProKinetix® se 3 výkonnými
nerezovými noži
• Vysoce odolná kovová hřídel
• Podsvícený LCD displej se zobrazením
aktuálního nastavení mixéru, zobrazením
doby načítání, odpočítávání
• Ovladač regulace rychlosti
• 6 přednastavených programů
• Ochrana proti přetížení
• Designové víko s vnitřním víčkem pro přidávání
ingrediencí během mixování
• Úsporný režim – po 2 minutách nečinnosti
podsvícení LCD displeje zhasne, po dalších
5 minutách se přístroj uvede
do pohotovostního režimu
• Tlačítka nahoru/dolů pro nastavení času
pro odpočítávání časovače
• Úložný prostor pro přívodní kabel
v nerezové základně
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Intuitivní ovládání
a přednastavené programy

Funkce

Profesionální mixér Sage BBL915 the BossTM
je vybaven 12 elektronickými rychlostmi od
nejpomalejší STIR (míchání) po nejrychlejší
MILL (mletí). Každá potravina vyžaduje jinou
rychlost zpracování, proto volba STIR (míchání)
je vhodná pro jemné potraviny s nízkým točivým
momentem a společně s občasnými pauzami
jsou potraviny míchány. Zatímco volba MILL
(mletí) je nejrychlejší a je ideální pro mletí
ořechů, obilí a semínek. Pouhým otočením
ovladače zvyšujete nebo snižujte rychlost,
a můžete tak jednoduše dosáhnout
požadovaného výsledku.

• Program Pulse/Ice crush

Profesionální mixér je rovněž vybaven
6 přednastavenými programy s vlastní
naprogramovanou rychlostí, dobou zpracování
a automatickým vypnutím. Mimo standardních
programů drcení ledu, přípravu smoothie
i zeleného smoothie jsou zde speciální programy
na přípravu mražených dezertů, polévky
( díky indukčnímu ohřevu ), ale i program
automatického čištění pro důkladné
a bezpečné čištění dna nádoby
a nožového systému ProKinetix®.

Příslušenství

Na LCD displeji se zobrazuje aktuální nastavení
mixéru včetně doby přípravy, načítání času i
odpočívání času během přípravy.

• Příkon: 2 200 W

• 12 elektronických rychlostí

• Program Smoothie
• Program Green Smoothie
• Program Frozen Dessert
• Program Soup ( indukční ohřev )
• Program Auto Clean
• Funkce opakování
• Funkce přerušení chodu mixéru

• 2,0l nádoba z Eastman TritanuTM
• Víko s vyjímatelným vnitřním víčkem
• Pěchovadlo na mražené dezerty
• Stěrka

Technické specifikace
• Napájení: 220 – 240 V ~ 50 Hz
• Rozměry: 20 x 46 x 25 (š x v h)
• Hmotnost: 5,8 kg
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