
KUCHYŇSKÝ ROBOT 

GRATUSSINO MAGNO
ETA002390120

BAREVNÉ PROVEDENÍ
bílá, zlatá

EAN: 8590393259809

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení: 
Výška (cm):  60,20
Šířka (cm):  40,00
Hloubka (cm):  34,50
Hmotnost (kg):  13,30

Rozměry výrobku:
Výška (cm):  37,00
Šířka (cm):  19,30
Hloubka (cm):  34,00
Hmotnost (kg):  5,50

•  Výkonný 1000 W motor se stabilizátorem udržuje 
nastavené otáčky i při velkém zatížení

•  Efektivní systém planetárního míchání surovin

•  Kovová převodová kola

•  Otvor v krytu pro snadné plnění surovin za chodu

•  Bezpečnostní tepelná pojistka

•  Možnost mytí jednotlivých dílců v myčce na nádobí

•  Světelná signalizace provozu

•  Protiskluzové nožky zajišťující stabilitu

•  Prostor pro navinutí napájecího kabelu

•  Úroveň akustického hluku 79 dB(A)

•  Délka napájecího kabelu 1,1 m

Plynulá regulace otáček

Příkon

Nerezová mísa 4,5 l

Hnětací hák, Šlehací metla,  
mísící metla

Skleněný mixér 1,4 l

Mlýnek na maso (Ø 54 mm)

Brousek na nože

Bezpečnostní systém výkyvného 
ramene proti spuštění

Nerezová mísa 4,5 l



DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 
•  Nástavec na strouhání s 5 diskovými struhadly
•  Struhadlo na jemné strouhání
•  Nástavec na krájení kostiček
•  Mlýnek na maso (62 mm)
•  Mlýnek na obiloviny, luštěniny a rýži
•  Mlýnek na mák
• Louskáček ořechů

•  Kráječ na úzké nudle (trenette)
•  Kráječ na široké nudle (tagliatelle)
•  Nástavec na válení těsta (na lasagne, raviolli, cannelloni)
•  Citrusovač
•  Lis na bobuloviny, ovoce a zeleninu
•  Převodovka
•  Spiralizér

PŘÍSLUŠENSTVÍ: 
•  Velká nerezová mísa o objemu 4,5 l 
•  Hnětací hák
•  Šlehací metla
•  Mísící metla
•  Mlýnek na maso (54 mm)

-  kovová mlecí komora
- mechanická pojistka proti přetížení strojku
- 3 velikosti mlecích destiček
-  Nástavec na plnění uzenářských produktů 

(klobás, párků, jitrnic)
 - Nástavec na Kebbe
 - Tvořítko na cukroví

•  Pěchovadlo
•  Průhledný kryt mísy 
•  Nástavec na strouhání se 4 bubínkovými 

struhadly
•  Skleněný mixér 1,4 l

 - Nerezové mixovací nože 
 - Otvor ve víku pro plnění tekutin za chodu

•  Brousek nožů
•  Nástavec na výrobu zmrzliny
•  Uvolňovací klíč              
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