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en: Juice extractor

Odšťavovač
farba: biela / antracit
MES25A0

Výkonný odšťavovač spracuje celé
ovocie bez nutnosti ho nakrájať: rýchlo,
jednoducho a čisto.
● Extra veľká plniaca trubica pre ovocie (celé jablká) a zeleninu -

prerezávanie nie je nutné
● Mikro sieťka z nehrdzavejúcej ocele pre optimálne

odšťavovanie
● Praktická výpusť s DripStop zabraňuje odkvapkávaniu po

extrakcii a zostáva tak vždy čistá.
● Extrémne bezpečný: motor beží len v prípade, ak je spotrebič

zostavený správne so zatvoreným vekom
● Praktický s dvomi rýchlosťami pre mäkké a tvrdé ovocie

Technické údaje
rozmery spotrebiča (mm) :  310 x 312 x 180
rozmery palety :  205 x 80 x 120
počet spotrebičov na palete :  36
Hmotnosť netto (kg) :  5,0
hmotnosť brutto (kg) :  5,9
príkon (W) :  700
napätie (V) :  220-240
frekvencia (Hz) :  50/60
typ zástrčky :  Gardy zástrčka bez uzemnenia
aprobačné certifikáty :  CE, ROSTEST

'!2E20AC-ibcbfb!



en: Juice extractor

2/2

Odšťavovač
farba: biela / antracit
MES25A0

Výkonný odšťavovač spracuje celé ovocie
bez nutnosti ho nakrájať: rýchlo, jednoducho
a čisto.

Skvelé výsledky

- veľmi výkonný motor: 700 W

- XL plniaci otvor pre celé ovocie alebo zeleninu - rýchla a
jednoduchá príprava

- nerezový mikrofilter pre lepšiu extrakciu ovocnej šťavy

- hliníkové rukoväte sa postarajú o to, aby bol odšťavovač pevne
a tesne uzatvorený

- univerzálne použitie pre najrôznejšie druhy ovocia a zeleniny

Komfort

- výpusť šťavy s DripStop zabraňuje kvapkaniu šťavy po
extrakcii a zostáva tak čistá pre ďalšiu prácu

- veľká odnímateľná nádoba na dužinu s obsahom 2 l.

- dva stupne výkonu

- automatické oddeľovanie vylisovanej masy

- priehradka na kábel

Bezpečnosť

- Safety Stop: Odšťavovač funguje iba ak sú všetky časti
správne namontované a prestane fungovať pokiaľ sa otvoria v
priebehu spracovávania. Žiadne riziko zranenia, žiadne riziko
vytečenia šťavy.

- stabilita odšťavovača vďaka gumovým nožičkám

Čistenie

- jednoduché čistenie – všetky časti okrem pohonu sú vhodné
pre umývanie v umývačke riadu

Príslušenstvo

- nádoba na šťavu s kapacitou 1,25 l a separátorom na penu

- kefka pre jednoduché čistenie sitka


