THE BOSS TO GO

SMOOTHIE MIXÉR S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Sage BPB620

Nožový systém KinetixTM opisuje tvar dna nožové jednotky,
vytváří rychlou cirkulaci pro zajištění maximálního výsledku.
Dno nožové jednotky je zaoblené stejně jako spodní nože
systému KinetixTM, tím je zajištěna maximální cirkulace
potravin, které jsou po straně nádoby hnány směrem vzhůru
a nahoře padají středem na nožovou jednotku, kde jsou
nasekány. Díky tvarům dna a nožové jednotky nevznikají
žádná tzv. mrtvá místa, kde by se potraviny mohly skrýt.
Výsledkem je dokonale rozmixované smoothie.
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1000W motor

Základní popis

Díky výkonnému 1 000W motoru dokáže
smoothie mixér Sage PBP620 zcela rozdrtit
potraviny na ty nejjemnější částice, a proto
ani v green smoothie nenajdete ani jeden
nerozmixovaný kousek zeleného lístku.
Vše bude dokonale zpracované, abyste
si své oblíbené smoothie mohli vychutnat.

• Smoothie mixér vhodný pro přípravu
lahodného smoothie včetně tzv. green
smoothie (zelené smoothie)

Unikátní příslušenství

• Nožový systém KinetixTM
• Vysoce odolná kovová hřídel
• Výkonný 1000W motor
• Hrnky vyrobené z Eastman TritanuTM

Smoothie mixér Sage PBP620 je dodáván s 2
hrnky na smoothie o objemu 500 ml, 1 hrnkem
na velké smoothie o objemu 700 ml, speciálním
nádobou na sekání a drcení. Součástí balení
jsou i 3 praktická víčka, díky kterým si můžete
snadno své smoothie odnést do práce, na cvičení
nebo děti do školy.

• Ochrana proti přetížení
• Ochrana proti zapnutí bez nasazeného hrnku
• Stabilní nerezová základna
• Jednoduchá údržba

Všechny hrnky jsou vyrobeny z kopolyesteru
Eastman TritanTM, BPA free, tento materiál se
používá 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.
Hrnky jsou konstruovány tak, že uzavíratelný
systém je umístěn uvnitř nádoby. Okraj hrnku
je velmi hladký, a proto je možné pít i přímo z
hrnku a nemusíte přelévat smoothie do sklenice.
Speciální nádoba na sekání a drcení je vyrobena
z odolné nerezové oceli, je vhodná pro sekání
a drcení ořechů, semínek, koření, a stane tak
nepostradatelným pomocníkem ve vaší kuchyni.
Během několika sekund dokážete nadrtit oříšky
na lahodný koláč, semínka do domácího müsli,
koření na oblíbený steak atd.
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Příslušenství

Technické specifikace

• 2x 500ml hrnky z Eastman TritanuTM

• Napětí: 220 – 240 V ~ 50 Hz

• 1x 700ml Mega hrnek z Eastman
TritanuTM

• Příkon: 1000 W

• 3x praktická víčka

• Použité materiály: slitina ušlechtilých
kovů, nerezová ocel, Eastman TritanTM

• Nerezová nádoba na sekání a drcení
ořechů, semínek, koření apod.

Nožový systém
KinetixTM

Hrnky z Eastman
TritanuTM
Nerezová nádoba
na sekání a drcení
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