
•   Velmi výkonný 1500 W motor se stabilizátorem 

udržuje nastavené otáčky i při velkém zatížení

•  Plynulá regulace otáček

•  Funkce PULSE pro maximální otáčky

•   Světelná a zvuková signalizace dosažení 

maximálního příkonu

•   Možnost nastavení optimální výšky šlehacích 

nástavců a háku

•   Bezpečnostní systém výkyvného ramene proti 

spuštění

•  Protiskluzové nožky zajišťující stabilitu

•  Možnost mytí nekovových dílů v myčce na nádobí

•  Délka napájecího kabelu 1,2 m

Přehledný LCD displej s ukazatelem 
rychlosti, výkonu a času 

Nadstandardně velká 
nerezová mísa o objemu 

6,7 l

BAREVNÉ PROVEDENÍ
bílá

EAN: 8590393250394

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení:
Výška (cm): 43,20
Šířka (cm): 64,80
Hloubka (cm): 47,80
Hmotnost (kg): 17,0

Rozměry výrobku:
Výška (cm): 40,00
Šířka (cm): 59,00
Hloubka (cm): 40,00
Hmotnost (kg): 16,00
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Celokovové provedení a převody

Přehledný LCD displej

10minutový časovač

Nerezová nádoba

Planetární systém míchání

Bohaté příslušenství



PŘÍSLUŠENSTVÍ: 
•  Velká nerezová mísa o objemu 6,7 l 
•   Průhledný kryt mísy s otvorem pro přidávání surovin za chodu
•   Hnětací hák
•   Šlehací metla
•   Mísící metla
•   Flexi metla (na krémy a lehká těsta)
•   Hák pro bezlepkové těsto
•   Skleněný mixér 1,4 l
•   Pěchovadlo pro posun surovin do prostoru sekacího nože
•   Nástavec na strouhání s 6 diskovými struhadly
•   Ochranný obal pro uložení struhadel
•   Převodovka pro zajištění optimálních otáček
•   Mlýnek na maso (Ø 62 mm)
 - 4 velikosti mlecích destiček 
 - Nástavec na výrobu uzenin
 - Nástavec na výrobu Kebbe
 - Tvořítko na cukroví 
 - Čisticí nástroj
•   Uvolňovací klíče                  
•   Lis na bobuloviny, ovoce a zeleninu
•   Nádoba na šťávu 0,8 l 
•   Citrusovač
•   Mlýnek na obiloviny, luštěniny a rýži
•   Mlýnek na mák
•   Tvořítka na těstoviny (5 typů)
•   Sekáček potravin
•   Nástavec na výrobu zmrzliny

•   Brousek nožů

DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 
•   Nástavec na válení těsta (na lasagne, raviolli, cannelloni)
•   Kráječ na úzké nudle (Trenette)
•   Kráječ na široké nudle (Tagliatelle)
•   Nástavec na výrobu špaget
•   Nástavec na krájení kostiček

•   Spiralizér

KUCHYŇSKÝ ROBOT

GRATUS KULINER II
ETA003890020


