Jak zpracovat
potraviny
do požadovaného
tvaru a velikosti?

KUCHYŇSKÝ ROBOT
THE KITCHEN WIZZ® 8 PLUS
Sage BFP580
Funkce
• Otočný ovladač 2 rychlosti a PULSE.
• Funkce PULSE pro krátké impulzní zpracování potravin
• Variabilní sekací krouhač, až 24 nastavení od 0,3mm – 8mm tloušťku
• Škrabka na brambory
• Dvojitý sekací nůž QUADTM pro rychlé rozsekání potravin
• Nástavec na hnětení těsta
• Hrubé nebo jemné drcení / sekání potravin

BFP580

www.sagecz.cz

1/3

Nástavec na loupání
brambor

Dvojitý sekací nůž
QUADTM

Hnětací nůž

Oboustranný disk
na strouhání

Základní popis
• Pro přípravu různých druhů pokrmů
• Slouží k sekání potravin, krájení na jemné proužky,
krájení na silné proužky (např. na hranolky), hnětení
těsta nebo škrábání brambor apod.
• Bezpečnostní ochranný systém přeruší nebo nespustí
motor, pokud je velký přítlak vyjmut, nebo je spotřebič
nesprávně složen.
• Vyjímatelná velká miska s rukojetí o objemu 2,5 l
sypkých potravin nebo tekutin
• Nástavec na mixování s kapacitou 1,5 l MiniKinetix pro
krémové smoothies
• Extra široký plnicí otvor při přidávání velkých kusů
potravin
• Velké hrdlo sloužící k protlačování potravin skrz plnicí
otvor
• Malé hrdlo, umístěné ve větším hrdle, slouží k přidávání
drobných nebo sypkých potravin bez přerušení chodu
motoru
• Malý přítlak současně slouží jako odměrka
• Protiskluzové nohy zajišťující maximální bezpečnost a
stabilitu při zpracování potravin
• Úložný prostor pro přívodní kabel
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Technické údaje

Příslušenství

• Příkon: 1000 W

• Nastavitelný disk

• Použité materiály: vysoce odolný plast, BPA Free

• 1,5 l nádoba na mixování

• Rozměry (v × š × h): 45,3 × 22,5 × 31,1 cm

• Drtící nástavec
• Dvojitý sekací nůž QUADTM

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.

teď už víte jak
profesionálně

• Nůž pro hnětení
• Nástavec na oškrábání brambor

... a nakrájet
potraviny bez
použití rukou!

oloupat ...
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