Příkon
Plynulá regulace otáček

KUCHYŇSKÝ ROBOT

GRATUSSINO MAXO II
ETA002390080

Nerezová mísa

Skleněný mixér
o objemu 1,4 l

Hnětací hák, šlehací metla,
mísící metla
/ 54 mm)
Mlýnek na maso (O
Skleněný mixér
Mlýnek na mák

Bohaté dokoupitelné
příslušenství

Mlýnek na mák

•
•
•
•
•
•

Kovová převodová kola
Planetární systém míchání
Světelná signalizace provozu
Funkce PULSE pro maximální otáčky
Protiskluzové nožky zajišťující stabilitu
Bezpečnostní systém výkyvného ramene
proti spuštění
• Možnost mytí jednotlivých dílů v myčce
na nádobí
• Délka napájecího kabelu 1,2 m
• Prostor pro navinutí napájecího kabelu

Mlýnek na maso
BAREVNÉ PROVEDENÍ
bílá
EAN: 8590393260324

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení:
Výška (cm): 36,00
Šířka (cm): 60,50
Hloubka (cm): 37,50
Hmotnost (kg): 10,5

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

DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
KUCHYŇSKÝ ROBOT

GRATUSSINO MAXO II
ETA002390080

• 3 nástavce na výrobu celé řady čerstvých těstovin:
- Kráječ na úzké nudle (trenette); ETA002892000
- Kráječ na široké nudle (tagliatelle); ETA002893000
- Nástavec na válení těsta; ETA002894000
• Mlýnek na maso (Ø 62 mm); ETA002891000
• Citrusovač; ETA002898020
• Lis na ovoce, bobuloviny a zeleninu; ETA002898000
• Mlýnek na obiloviny, luštěniny a rýži; ETA002896010, ETA002896020

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Velká nerezová mísa o objemu 4,5 l s krytem
Hnětací hák
Šlehací metla
Mísící metla
Mlýnek na maso (Ø 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
- Uvolňovací páka
Nástavec strouhací se 4 struhadly
Plastová násypka
Pěchovadlo
Skleněný mixér 1,4 l
- Nerezové mixovací nože
- Otvor ve víku pro plnění tekutin za chodu
- Odměrka 40 ml
Mlýnek na mák

• Nástavec na výrobu zmrzliny; ETA002898030
• Nástavec na krájení kostiček; ETA002895040

