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Råsaftcentrifug 300w

Färg: blå/silver
MES3500
MES3500

Kraftfull råsaftcentrifug med stort
påfyllningsrör för mindre förberedelse av
frukter och grönsaker - snabb och enkel att
använda
● Stort påfyllningsrör för frukt och grönt. Råvarorna behöver inte

förprepareras utan kan berabetas hela
● Rostfri finmaskig sil för utvinning av juice
● Praktisk pip med droppstopp för att slippa spill på köksbänken
● Extremt säker: Maskinen fungerar bara om den är korrekt

ihoppsatt med locket stängt
● Två hastigheter, för att bäst kunna bearbeta både hårda och

mjuka frukter

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  310 x 312 x 180
Dimensions of the master case (mm) :  470
Pallmått i cm (H x B xD) :  204 x 80 x 120
Antal per förpackningsenhet :  1
Antal per pall :  36
Units per layer :  9
Nettovikt (kg) :  4,6
Bruttovikt (kg) :  5,5
Anslutningseffekt (W) :  700
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Anslutningskabelns längd (cm) :  100,0
Elkontakt :  kontakt utan jord
Säkerhetsmärkning :  CE

Medföljande tillbehör
1 x Saftbehållare
1 x Borste

'!2E20AC-ibcbdh!
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Färg: blå/silver
MES3500
MES3500

Kraftfull råsaftcentrifug med stort
påfyllningsrör för mindre förberedelse av
frukter och grönsaker - snabb och enkel att
använda

Utmärkt resultat

- Pressar saften ur både frukt och grönsaker

- Stark motor på 700 watt

- Två hastigheter - för mjuka och hårda frukter

- Filterkorg i rostfritt stål för den bästa juiceutvinningen

Bekvämlighet

- Stort matarrör på 73 mm för snabb och enkel imatning av hela
frukter och grönsaker

- Låsbygel av gjuten aluminium med hög åtdragningskraft
förhindar läckage

- Pip med droppstopp som förhindar spill på köksbänken

- Juicekanna på 1.25 liter med skumavskiljare

- Automatisk utkast av avfallet

- Stor avtagbar behållare på 2 liter för fruktkött

- Pip och hölje av rostfritt stål för lång hållbarhet

- Sladdfack för smidig förvaring

Säkerhet

- Sarety Stop: Går endast att starta om alla delar är rätt
monterade samt stannar automatiskt vid öppning. Ingen risk
för skador och stänk

- Står stadigt på sugfötter av gummi

Rengöring

- Lätt att rengöra: alla löstagbara delar går att diska i maskin

Medföljande tillbehör

- Borste för rengöring av silen medföljer


