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Σχεδιασμένο με βάση προτάσεις και υποδείξεις από 
Σχολές Μαγειρικής και καταξιωμένους Chef, το blender 
CHEF 600® της Blendtec παρέχει τον απόλυτο έλεγχο 
στην κουζίνα, και είναι το ιδανικό σε σχέση κόστος-
απόδοση μπλέντερ για τους επαγγελματίες. 

Με μέγιστη ιπποδύναμη (peak Hp) 3HP (1560 Watts, 
6,5 amps) - τη μεγαλύτερη στο είδος του - και τρεις 
ρυθμίσεις ταχύτητας, αυτό το ισχυρό μπλέντερ 
προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες της κουζίνας. Στις 
λειτουργίες του περιλαμβάνονται επίσης αργός παλμός 
(low pulse) για τον τεμαχισμό ή τη μείξη ευαίσθητων 
συστατικών και γρήγορος παλμός (high pulse) για 
ισχυρή ανάμειξη και πολτοποίηση.

Σχεδιασμένο ειδικά για προετοιμασία τροφών
Το CHEF 600® τιμολογιακά βρίσκεται στο εισαγωγικό 
επίπεδο τιμών της αγοράς προσφέροντας παράλληλα 
ελέγχους και λειτουργικότητα ειδικά για τις εργασίες 
σε επαγγελματικές κουζίνες.

Ποιότητα κατασκευής που εξοικονομεί χρόνο και 
χρήμα
Τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα για να 
ανταποκριθούν στις μοναδικές ανάγκες του 
επαγγελματία χρήστη. Αξιόπιστα και φτιαγμένα για 
εντατικές και μεγάλου όγκου εργασίες.

CHEF 600®

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17,7x 20,3x38,1h
ΜΟΤΕΡ
Μέγιστη ιπποδύναμη (peak Hp)
3HP (1560W, 6,5 amps)
ΔΙΕΠΑΦΗ
Οθόνη LCD, πλήκτρα αφής
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή
Παλμός (Pulse)
Αργός, Γρήγορος
ΒΑΡΟΣ
3,2 kg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Απόλυτος έλεγχος
στην κουζίνα

Μοναδική πατενταρισμένη 
«τετράγωνη» κανάτα για 
καλύτερη δίνη ανάμειξης 
Υλικό κατασκευής: Eastman 
Tritan® Copolyester BPA-free 
(δισφαινόλη Α).

Εξαιρετικά ισχυρός 
ηλεκτροκινητήρας
Με μέγιστη ισχύ 3hp 
τεμαχίζει, αλέθει και 
αναμιγνύει τα πιο ανθεκτικά 
υλικά.

Μονοκόμματη ΙΝΟΧ αμβλεία 
λεπίδα ασφαλείας (διεθνής 
πατέντα)
Είναι 80% παχύτερη και 10 
φορές ισχυρότερη από τα 
παραδοσιακά μαχαίρια των 
άλλων κατασκευαστών.

CHEF 600®

Τα χειριστήρια μιας αφής (One Touch) 
καθιστούν τη λειτουργία πανεύκολη
Περιλαμβάνουν επιλογές Χαμηλής, 
Μεσαίας & Υψηλής ταχύτητας καθώς 
επίσης αργό & γρήγορο παλμό (Pulse). 
Αποτέλεσμα: τέλεια και άριστη σε υφή 
ανάμειξη.



Σχεδιασμένο ειδικά για καφετέριες και καταστήματα που 
προσφέρουν smoothies & milkshakes, το blender EZ 600® 
είναι το πιο εξελιγμένο εισαγωγικό (entry-level) προϊόν 
στην αγορά. Ιδανικό για επιχειρήσεις που παρέχουν το 
βασικό κατάλογο ροφημάτων, το EZ 600® είναι η προσιτή 
λύση χωρίς συμβιβασμό στην ισχύ και την ποιότητα, 
χαρακτηριστικά για τα οποία είναι διάσημη η Blendtec. 
Συνδυάζεται τέλεια με τις πατενταρισμένες “τετράγωνες 
κανάτες” της Blendtec FourSide & WildSide+, καθώς 
επίσης και την κανάτα Frothing (για κρύο αφρόγαλα, 
σαντιγύ κλπ.)

Οι κύκλοι λειτουργίας εκτελούν με συνέπεια 
παρασκευές ποικίλων ροφημάτων 
To μπλέντερ EZ 600® μπορεί να προγραμματιστεί ειδικά 
για smoothies, ροφήματα καφέ & milkshakes, παρέχοντας 
σταθερά ομαλά μείγματα σε όλες τις περιπτώσεις.

Τα χειριστήρια μιας αφής (One Touch) καθιστούν τη 
λειτουργία πανεύκολη 
Οι προεγκατεστημένοι κύκλοι (Μικρός, Μεσαίος & 
Μεγάλος) αναμειγνύουν με μία κίνηση και καθιστούν τη 
εργασία με το EZ 600® εύκολη για τον καθένα. Αυτόματο 
σβήσιμο με την ολοκλήρωση του κύκλου ανάμειξης.

Ποιότητα κατασκευής που εξοικονομεί χρόνο και χρήμα
Τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα για να 
ανταποκριθούν στις μοναδικές ανάγκες του 
επαγγελματία χρήστη. Αξιόπιστα και φτιαγμένα για 
εντατικές και μεγάλου όγκου εργασίες.

EZ 600®

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17,7x 20,3x38,1h
ΜΟΤΕΡ
Μέγιστη ιπποδύναμη (peak Hp)
3HP (1560W, 6,5 amps)
ΔΙΕΠΑΦΗ
Οθόνη LCD, πλήκτρα αφής
ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ
Τρία (3): smoothies, ροφήματα καφέ, milkshakes
ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
Τρείς (3): Μικρός, Μεσαίος, Μεγάλος
Παλμός (Pulse)
Ναι
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Παρασκευή smoothies, καφέ και milkshakes
ΒΑΡΟΣ
3,2 kg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EZ 600®

Το καλύτερο σε απόδοση 
Blender της αγοράς σε σχέση 

με το κόστος του

Κρύο αφρόγαλα
...σε δευτερόλεπτα!

Μοναδική πατενταρισμένη 
«τετράγωνη» κανάτα για 
καλύτερη δίνη ανάμειξης 
Υλικό κατασκευής: Eastman 
Tritan® Copolyester BPA-free 
(δισφαινόλη Α).

Εξαιρετικά ισχυρός 
ηλεκτροκινητήρας
Με μέγιστη ισχύ 3hp 
τεμαχίζει, αλέθει και 
αναμιγνύει τα πιο ανθεκτικά 
υλικά.

Μονοκόμματη ΙΝΟΧ αμβλεία 
λεπίδα ασφαλείας (διεθνής 
πατέντα)
Είναι 80% παχύτερη και 10 
φορές ισχυρότερη από τα 
παραδοσιακά μαχαίρια των 
άλλων κατασκευαστών.

Με 3 προ-εγκατεστημένους κύκλους 
ανάμειξης και επιλογή για παλμό, τη 
μέγιστη ιπποδύναμη και μοτέρ άμεσης 
εκκίνησης (direct drive), το EZ 600® 
είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που κάνει 
απόσβεση σε χρόνο «μηδέν». 



CONNOISSEUR 825 SPACESAVER®

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
15,88x20,96x41,28h (compact size)
ΜΟΤΕΡ
Μέγιστη ιπποδύναμη (peak Hp)
3,8HP (1800W, 7,5 amps)
ΔΙΕΠΑΦΗ
Οθόνη LCD, πλήκτρα αφής
ΚΥΚΛΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
30 προ-εγκατεστημένοι κύκλοι (Multipurpose, 
Smoothie, Coffee, Milkshake) + παλμός
ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Απεριόριστος αριθμός προσωποποιημένων 
συνταγών (με την εφαρμογή διαθέσιμη Online)
Παλμός (Pulse)
Ναι
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τοποθέτηση και σε πάγκο (In-counter)
ΒΑΡΟΣ
7,6 kg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μοναδική πατενταρισμένη 
κανάτα
Υλικό κατασκευής BPA-free. 
4 πλευρές για καλύτερη 
δίνη ανάμειξης. Σε μόλις 14” 
παρασκευάζεται το τέλειο 
ρόφημα.

Εξαιρετικά ισχυρός 
ηλεκτροκινητήρας 
Με μέγιστη ισχύ 3,8hp 
τεμαχίζει, αλέθει και 
αναμιγνύει τα πιο ανθεκτικά 
υλικά.

Μονοκόμματη ΙΝΟΧ αμβλεία 
λεπίδα ασφαλείας (διεθνής 
πατέντα) 
Είναι 80% παχύτερη και 10 
φορές ισχυρότερη από τα 
παραδοσιακά μαχαίρια των 
άλλων κατασκευαστών.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το μπλέντερ Connoisseur 825 SPACESAVER® είναι 
ένας ακούραστος «συνεργάτης» που κατασκευάζεται 
με προοπτική σκληρής δουλειάς. Είναι πανίσχυρο και 
ανθεκτικό, αντέχει σε καθημερινή εντατική χρήση 
και είναι ιδανικό για καταστήματα με μεγάλο όγκο 
δουλειάς. Κάνετε οτιδήποτε, από φρέσκο χούμους 
μέχρι γευστικά smoothies, απίστευτες μαργαρίτες και 
πολλά άλλα! 

Επιπλέον, είναι δυνατή η δημιουργία 
προσαρμοσμένων κύκλων ανάμειξης 
στον υπολογιστή. Στη συνέχεια απο-
θηκεύονται στο μπλέντερ μέσω της 
θύρας USB που διαθέτει.

Προεγκατεστημένοι κύκλοι λειτουργίας για σταθερή 
ποιότητα. Δυνατότητα διαμόρφωσης «στα μέτρα» του 
χρήστη
30 προ-εγκατεστημένα προγράμματα με τις πιο 
δημοφιλείς συνταγές. Απεριόριστος αριθμός 
προσωποποιημένων συνταγών, 6 από τις οποίες 
μπορούν να αποθηκεύονται κάθε φορά.

Ποιότητα κατασκευής που εξοικονομεί χρόνο και 
χρήμα
Αξιόπιστα και φτιαγμένα για εντατικές και μεγάλου 
όγκου εργασίες. Κάθε εξάρτημά τους - από την 
«κορυφή έως τα νύχια» - εξασφαλίζει αβίαστη 
λειτουργία και στοχεύει στη μείωση του συνολικού 
κόστους χρήσης.

Μην σας ξεγελούν οι 
διαστάσεις του!!

CONNOISSEUR 825 
SPACESAVER®

In-counter
Τοποθέτηση



Περίβλημα ηχομόνωσης για μείωση του θορύβου
Για τα καταστήματα, όπου ο θόρυβος των συσκευών 
είναι πρόβλημα, το περίβλημα ηχομόνωσης μειώνει 
σημαντικά το θόρυβο και βοηθάει στη δημιουργία 
χαλαρής ατμόσφαιρας.

Μεγάλη παραγωγικότητα, 
αθόρυβη λειτουργία

CONNOISSEUR 
825®
CONNOISSEUR UR 

CONNOISSEUR 825®

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
22,9x 22,9x47,5h
ΜΟΤΕΡ
Μέγιστη ιπποδύναμη (peak Hp)
3,8HP (1800W, 7,5 amps)
ΔΙΕΠΑΦΗ
Οθόνη LCD, πλήκτρα αφής
ΚΥΚΛΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
30 προ-εγκατεστημένοι κύκλοι (Multipurpose, 
Smoothie, Coffee, Milkshake) + παλμός
ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Απεριόριστος αριθμός προσωποποιημένων
συνταγών (με την εφαρμογή διαθέσιμη Online)
Παλμός (Pulse)
Ναι
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τοποθέτηση και σε πάγκο (In-counter)
ΒΑΡΟΣ
7,6 kg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μοναδική πατενταρισμένη 
κανάτα
Υλικό κατασκευής BPA-free. 
4 πλευρές για καλύτερη 
δίνη ανάμειξης. Σε μόλις 14” 
παρασκευάζεται το τέλειο 
ρόφημα.

Εξαιρετικά ισχυρός 
ηλεκτροκινητήρας 
Με μέγιστη ισχύ 3,8hp 
τεμαχίζει, αλέθει και 
αναμιγνύει τα πιο ανθεκτικά 
υλικά.

Μονοκόμματη ΙΝΟΧ αμβλεία 
λεπίδα ασφαλείας (διεθνής 
πατέντα) 
Είναι 80% παχύτερη και 10 
φορές ισχυρότερη από τα 
παραδοσιακά μαχαίρια των 
άλλων κατασκευαστών.

Connoisseur 825 Connoisseur 825
SPACESAVER

In-counter
Τοποθέτηση

Προεγκατεστημένοι κύκλοι λειτουργίας 
για σταθερή ποιότητα. Δυνατότητα 
διαμόρφωσης «στα μέτρα» του χρήστη
30 προ-εγκατεστημένα προγράμματα με τις 
πιο δημοφιλείς συνταγές. Απεριόριστος 
αριθμός προσωποποιημένων συνταγών, 6 
από τις οποίες μπορούν να αποθηκεύονται 
κάθε φορά μέσω της θύρας USB.

72dB



STEALTH 885®

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
21,8x22,9x43,9h
ΜΟΤΕΡ
Μέγιστη ιπποδύναμη (peak Hp)
3,8HP (1800W, 7,5 amps)
ΔΙΕΠΑΦΗ
Φωτιζόμενη οθόνη LED με αριθμητικό 
πληκτρολόγιο αφής
ΚΥΚΛΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
42 προ-εγκατεστημένοι κύκλοι + παλμός
ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Απεριόριστος αριθμός προσωποποιημένων 
συνταγών με χρήση της εφαρμογής Blend Wizard® 
της Blendtec (διαθέσιμη στο internet)
Παλμός (Pulse)
Ναι
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τοποθέτηση και σε πάγκο (In-counter)
ΒΑΡΟΣ
7,2 kg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μοναδική πατενταρισμένη 
κανάτα
Υλικό κατασκευής BPA-free. 
4 πλευρές για καλύτερη 
δίνη ανάμειξης. Σε μόλις 14” 
παρασκευάζεται το τέλειο 
ρόφημα.

Εξαιρετικά ισχυρός 
ηλεκτροκινητήρας
Με μέγιστη ισχύ 3,8hp 
τεμαχίζει, αλέθει και 
αναμιγνύει τα πιο ανθεκτικά 
υλικά.

Μονοκόμματη ΙΝΟΧ αμβλεία 
λεπίδα ασφαλείας (διεθνής 
πατέντα)
Είναι 80% παχύτερη και 10 
φορές ισχυρότερη από τα 
παραδοσιακά μαχαίρια των 
άλλων κατασκευαστών.

Μέχρι σήμερα, ένας συμβιβασμός ήταν αναπόφευκτος.
Οι επαγγελματίες χρήστες έπρεπε να επιλέξουν 
ανάμεσα σε ισχυρά αλλά θορυβώδη μπλέντερ και σε 
αθόρυβα αλλά και αδύναμα ταυτόχρονα. Το μπλέντερ 
Stealth 885® της Blendtec έχει τα καλύτερα χαρακτηρι-
στικά και των δύο κατηγοριών: είναι το πιο προηγμένο 
τεχνολογικά και πανίσχυρο μπλέντερ που μπορεί όμως 
να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις όπου το χαμηλό 
επίπεδο θόρυβου είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Το Stealth 885® είναι η τρανή απόδειξη ότι πανίσχυροι 
ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν σε ηχητικό επίπεδο 
ανάλογο της συνήθους συνομιλίας.

Η τεχνολογία του STEALTH εξασφαλίζει μία πιο ήρεμη 
ατμόσφαιρα
Το Stealth 885® περιλαμβάνει ένα κομψό περίβλημα 
ηχομόνωσης με καινοτόμο ροή του αέρα που επιτρέπει 
στις συνταγές ανάμειξης και ολοκληρώνονται σε ηχη-
τικό επίπεδο ανάλογο της συνήθους συνομιλίας.
Προσωποποιημένοι κύκλοι λειτουργίας με σταθερά 
άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά
Εκτός από τους 42 προ-εγκατεστημένους κύκλους 
λειτουργίας, ο επαγγελματίας χρήστης μπορεί να 
δημιουργήσει τις δικές του συνταγές με το διαθέσιμο 
online εργαλείο Blend Wizard®, αποθηκεύοντας έως 14 
κάθε φορά στο μπλέντερ, μέσω της θύρας USB.
Ποιότητα κατασκευής που εξοικονομεί χρόνο και 
χρήμα
Τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα για να ανταπο-
κριθούν στις αυξημένες ανάγκες του επαγγελματία 
χρήστη. Αξιόπιστα και φτιαγμένα για εντατικές και 
μεγάλου όγκου εργασίες. Κάθε εξάρτημα τους - από 
την «κορυφή έως τα νύχια» - εξασφαλίζει αβίαστη 
λειτουργία και στοχεύει στη μείωση του συνολικού 
κόστους χρήσης.

Το πιο αθόρυβο, πιο 
προηγμένο, πιο εύχρηστο 
επαγγελματικό μπλέντερ

STEALTH 885®

In-counter
Τοποθέτηση

65dB



RAPID RINSE STATION

Εύκολο ξέβγαλμα!
Ο βολικός και εύχρηστος σταθμός 

απόπλυσης για τα Blendtec σας
....και όχι μόνο!

Οι συσκευές γρήγορης απόπλυσης 
Rapid Rinser & Rapid Rinse Station, 
διαθέτουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ 
και προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση 
χώρου αποθήκευσης. Μπορείτε να 
ξεπλένετε γρήγορα τις κανάτες και να 
αυξήσετε την ταχύτητα εξυπηρέτησης 
πελατών. Επαναχρησιμοποιείστε καθαρή 
κανάτα σε μόλις 2 λεπτά.

Χρησιμοποιεί λιγότερο νερό (1/3) σε σχέση 
με το παραδοσιακό πλύσιμο στο νεροχύτη
Ακροφύσιο Inox υψηλής πίεσης για γρήγορο 
καθαρισμό. Χρήση με ζεστό νερό έως 48oC.
Η Blendtec με το Rapid Rinser συμβάλει 
στην μείωση της έκθεσης του προσωπικού 
σε επιβλαβή απορρυπαντικά που 
προκαλούν ερεθισμό του δέρματος και 
απώλεια χρόνου εργασίας.
Με την ενεργοποίηση το νερό καλύπτει 
αμέσως το 70% της κανάτας
Χρησιμοποιείται για την απόπλυση 
οποιουδήποτε σκεύους ή εξαρτήματος του 
Bar αρκεί να έχει διάμετρο μικρότερη από 
20cm.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (RAPID RINSER)
15,2x15,2x10,8h
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (RAPID RINSE STATION)
52,1x22,2x19,1h

στεγνωτήρας

πίσω

rapid rinser rapid rinser rapid rinser
Πλένετε τα πάντα! 
Από ποτήρι “σφηνάκι” μέχρι σκεύος 
ή κανάτα με διάμετρο έως 20cm



HARD LID SOFT LIDLOCKING LID

VENTED LID

Γιατί οι κανάτες BLENDTEC είναι μοναδικές;
Ασφαλείς και ανθεκτικές.
Υλικό κατασκευής: BPA-free Eastman Tritan Co-polyester. 
Το συγκεκριμένο υλικό είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, έχει 
αυξημένες δυνατότητες ηχομόνωσης και ΔΕΝ περιέχει 
BPA (Bisphenol - A). Με δεδομένο ότι ολοένα και περισ-
σότεροι επαγγελματίες απομακρύνονται από το BPA (Δι-
σφαινόλη Α) και τα πολυκαρμπονικά προϊόντα, οι κανάτες 
Blendtec δείχνουν το δρόμο.
•Τετράγωνο σχήμα για καλύτερη «δίνη» ανάμειξης.
• Ένας τύπος κανάτας τόσο για ξηρά όσο και για ρευστά 
μείγματα.

• Χαμηλότερες σε ύψος και με το μισό βάρος από τις 
άλλες κανάτες παρόμοιας χωρητικότητας του ανταγω-
νισμού.

• Εργονομικά σχεδιασμένες, επιτρέπουν το άδειασμα από 
3 σημεία.

• Εύκολα ανοιγόμενο διάφανο κάλυμμα ενσωματωμένο στο 
καπάκι. Επιτρέπει την προσθήκη υλικών ακόμα και κατά 
τη διάρκεια ανάμειξης και εκτονώνει την πίεση όταν 
αναμειγνύονται ζεστά υλικά.

• Δεν απαιτείται σπάτουλα ή αναδευτήρας για τη λειτουρ-
γία τους.

• Πλένονται και στο πλυντήριο πιάτων
 (θερμοκρασία < 104οC)
•Είναι στοιβάσιμες (εξοικονόμηση χώρου)
• Μοναδική παντεταρισμένη λεπίδα. Είναι 80% παχύτερη 
και 10 φορές ισχυρότερη από τα παραδοσιακά μαχαίρια 
των άλλων κατασκευαστών.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επιλογή χρωμάτων

Καπάκια

CONE LID



FourSide

Frothing

WildSide+

Twister Jar

Κανάτες



THE                           DIFFERENCE
ΓΙΑΤΙ ΤΑ BLENDTEC ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ;

Εξέτασε αυτά τα 5 σημεία διαφοροποίησης και τον αντίκτυπό τους στην επιχείρηση σου

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, BPA-free κανάτα
Εργονομική, ελαφριά σε βάρος, 
εύκολη στον καθαρισμό και
στοιβάσιμη. Πρωτοποριακός
σχεδιασμός (διεθνής πατέντα).

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μονοκόμματη ΙΝΟΧ αμβλεία λεπί-
δα ασφαλείας (διεθνής πατέντα). 
Είναι 80% παχύτερη και 10 φορές 
ισχυρότερη από τα παραδοσιακά 
μαχαίρια των άλλων κατασκευα-
στών.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ηλεκτροκινητήρας εξολοκλήρου 
μεταλλικός. Ακόμα και στην πιο 
απαιτητική χρήση δε θα
χρειαστεί αντικατάσταση.

ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΟ ΜΟΤΕΡ
Τα ισχυρότερα και ταχύτερα μοτέρ 
της αγοράς.

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΑ 
ΑΦΗΣ
Με ένα άγγιγμα ξεκινάει η ανά-
μειξη. Αυτόματο σβήσιμο με την 
ολοκλήρωση. Ο χρήστης
απερίσπαστος ασχολείται με τις 
υπόλοιπες εργασίες του.

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ
Αυξάνει την απόδοση της ανάμει-
ξης και επιταχύνει τους χρόνους 
παραγωγής.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙ-
ΣΜΩΝ
Απόλυτα ασφαλής στη χρήση αλλά 
και στον καθαρισμό. Ελαχιστοποι-
είται ο κίνδυνος τραυματισμού.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ & ΧΡΗ-
ΜΑΤΩΝ
Περιορίζει το συνολικό κόστος 
κτήσης και μειώνει το χρόνο 
μη χρήσης της συσκευής λόγω 
επισκευών.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Αναμειγνύει τα πιο δύσκολα υλικά
απόλυτα ομαλά.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Δεν υπάρχουν εστίες μούχλας και
βακτηρίων, όπως στα παραδοσια-
κά μπλέντερ με κουμπιά. Ελαχι-
στοποίηση κινδύνου επιμόλυνσης.

Οδός Μαρκόνι, ΒΙ.ΠΕ Ασπροπύργου, 19300 Ασπρόπυργος
Τηλ. κέντρο: 210 5575430 • Fax: 210 5575752
Web site: www.alfafrost.gr • E-mail: sales@alfafrost.gr


