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Cena netto: 7 235 zł

Blender barmański Hamilton Beach Eclipse –
kod HBH750-CE
Parametry:
Szerokość: 216 mm
Wysokość: 470 mm
Głębokość: 286 mm
Zasilanie – 230 V, 50 Hz
Moc: 3 KM / 1000 W
Obroty: 39 000/min.
Waga: 5 kg
GWARANCJA: 2 lata lub 20 000 cykli

Opis:
QUIET SHIELD Specjalnie zaprojektowana obudowa wyciszająca z dodatkową
uszczelką wyciszającą.
TRWAŁOŚĆ Dożywotnia gwarancja na sprzęgło i ostrze
ŁATWE ZDEJMOWANIE Wbudowane klipsy pozwalają na szybkie zdjęcie pokrywy i łatwiejsze czyszczenie.
BEZPIECZEŃSTWO Jar Pad Sensor - system sensorów magnetycznych dezaktywujących silnik w sytuacji, gdy kontener zostanie
zdjęty z gniazda.
PORT USB Pozwala na przenoszenie gotowego oprogramowania do kolejnych urządzeń w sieci.
POROGRAMOWANIE Zaawansowane programowanie do 10 faz podczas 1 cyklu. 130 programów programów dostępnych pod 5
przyciskami.
BEZPIECZEŃSTWO Funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz program chłodzący.
KOMPAKTOWE ROZMIARY zajmuje najmniej miejsca na barze w klasie profesjonalnych blenderów
SYSTEM WAVE ACTION opatentowany pojemnik i zestaw noży daje świetną cyrkulację, obudowa wyciszająca z dodatkową
uszczelką wyciszającą.
ZASTOSOWANIE: Smoothies, milk Shakes, kawy mrożone i herbaty, cookie drinks, alcohol drinks, granity, sorbety, drinki na
bazie kostek lodu
WYDAJNOŚĆ: 3 prędkości, 2 systemy pracy: pierwszy - do 150 koktajli (hard)/dziennie, drugi - do 300 koktajli (hard)/dziennie

Cena netto: 4 878 zł

Cena netto: 2 195 zł

Cena netto: 1 461 zł

INFORMACJE TECHNICZNE
Wymiary: 264x338x411 mm
Moc: 0,325 kW
Zasilanie: 230 V
Pojemność: 4,8 l

OPIS
Mikser uniwersalny KitchenAid to
wielofunkcyjne urządzenie do
mieszania, ubijania i wyrabiania ciasta,
zastosowanie przystawek umożliwia
tarcie, mielenie, wałkowanie i przecieranie różnych produktów. Posiada płynną regulację obrotów w zakresie: 58-220 obrotów /
minutę. Standardowo wyposażony w hak, mieszadło, rózgę i nierdzewną dzieżę. Mikser posiada system podnoszenia dzieży.

Cena netto: 2 583 zł
- duży wybór przystawek

CYRKULATOR DO GOTOWANIA SOUS-VIDE SIRMAN WŁOSKI

Dane techniczne:
/ zakres temperatury roboczej: 20 °C - 100 °C
/ wahania temperatury wody w pojemniku. System “Stirred“: do 0,03 °C
/ sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu procesu
/ pojemność naczynia roboczego: max 80L
/ możliwość zamocowania do garnka lub do pojemnika GN
/ wydajność pompy: 16 L/min.
/ obudowa: stal nierdzewna
/ wymiary: 34 cm (wys.) x 13 cm (szer .) x 15,5 cm (gł.)
/ waga: 4,5 kg
/ napięcie: 230 V
/ moc: 2000 W
/ posiada certyfikat CE
/ wyprodukowany w Europie

Cena netto: 3 900 zł

Cena netto: 2 700 zł

Cena netto: 4 000 zł (powystawowy)

