
SMF13WHEU

NAMIZNI MEŠALNIK,  800 W, BEL, STEKLENA POSODA

VRSTA

Družina izdelkov: NAMIZNI MEŠALNIK • Kategorija: Priprava hrane • Moč: 800 W • 

ESTETIKA

Estetika: slog 50-ih •material za prednji pokrov: plastika • material telesa: liti aluminij • material sklede: STEKLO • barva: sijaj • 

NADZORI

Material gumbov: Nerjaveče jeklo • Vrsta krmilnih elementov: Ročica

PROGRAMI / FUNKCIJE

Hitrost: 10 • Funkcija gladkega zagona: Da

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nadzor hitrosti: Elektronsko • Ročaj posode: Da • Zaščita pred preobremenitvijo motorja: Da • Varnostna zaklepanje, ko je glava nagnjena: Da • Barva kabla: Siva • Način 

nagiba glave: Gumb • Moč motorja: 800 W •Motor tip: Direktni pogon • Priključek za dodatke: prednji • nožice proti drsenju: Da • Kapaciteta posode: 4,8 L

Zmogljivost

Min. beljaki: 3 • Testo za sladice: 2,6 Kg • Največ vnaprej pripravljenega testa za torte: 2,0 kg • Testo iz jajčnih testenin: 500 g skupnega testa s 3 jajci (povprečna velikost 

jajca: 53-63 g) • Smetana krema: 1 l • največ jajčnih beljakov: 12 • stepena kremšnita: 100 ml • testo za kruh / pico: 1,8 kg skupnega testa (največ 1,2 kg moke)



ELEKTRIČNA POVEZAVA

Vtič: (F; E) Schuko • Napetost: 220-240 V • Dolžina napajalnega kabla: 1 m • Frekvenca (Hz): 50/60 Hz

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka: 378 (490 z glavo navzgor) x 402 x 221 mm • Pakirana globina: 255 mm • Višina izdelka: 378 mm / (490 mm, ko je glava dvignjena) • Neto teža (kg): 

9,18 kg • Širina pakiranja: 415 mm • Pakirana višina (mm): 460 mm • Širina izdelka: 405 mm • Globina izdelka: 221 mm

NEOBVEZNO

SMIC01: Dodatna oprema, Pribor za sladoled, Mešalnik stojalaSMIC02: Dodatna oprema, Dodatna posoda za opremo za pripravo sladoleda SMIC01, Mešalnik 

stojalaSMWW02: Dodatki, Mešalnik za žice, Mešalnik stojalaSMB401: Dodatki, Posoda iz nerjavečega jekla 4,8 L, Mešalnik stojalaSMGB01: Dodatki, Steklena posoda 

4 8 m mlinček za hrano, mikser za stojalaSMSG01: dodatki, rezalniki in grater (4 dodatki), mikser za stojaloSMPR01: dodatki, valj za testenine, mešalnik 

stojalaSMPC01: dodatki, valjček in rezalniki (3 dodatki), mikser stojaloSMSC01: dodatki, rezalnik za špagete, mikser stojalaSMTC01: Dodatki,Tagliolini rezalnik, stojalo 

za mešanje


