Storcător de fructe şi legume cu melc

JM7002

PALETĂ
COMPLETĂ
DE GUSTURI

Culoare

Specificaţii de bază

Roşu

Presare la rece

Da

Funcţie autocurăţare

Da

Carte de reţete

Da

Măr verde
Portocaliu

Storcătorul de fructe şi legume cu melc JM7002, cu presare la rece, este capabil să extragă sucul din fructe, legume, nuci şi chiar din
verdeţuri şi germeni de grâu. Tehnologia de presare la rece păstrează perfect vitaminele şi nutrienţii fructelor şi legumelor. Motorul
cu inducţie este foarte silenţios la stoarcere, astfel că stoarcerea va fi o plăcere.

Комплектация

Componente

Perie rotativă

Filtru

Melc stoarcere

Dizpozitiv de împingere

Periuță de curățat

Storcător de fructe şi legume cu melc

JM7002

Specificaţii

JM7002

Presare la rece

Da
Da

Funcţie autocurăţare

Da

Revers (REV)
Potrivit pentru toate tipurile de fructe de pădure
Potrivit pentru toate tipurile de fructe

Da
Da
Da

Potrivit pentru toate tipurile de legume
Clasa de protecţie împotriva şocurilor electrice

1

Înălţime mm

480
240

Lăţime, mm

210

Lungime, mm

7,3

Greutate, kg

240

Putere, W

Tehnologia COLD PRESS (PRESARE LA RECE)

VERSATILITATE

Puteți extrage sucul de la aproape orice
produs
Tehnologia noastră unică permite extragerea
de suc nu numai din fructe și legume moi și
suculente, dar și din legume bogate în fibre,
cât și din fructe de padure cu semințe. Puteți
extrage suc chiar din verdeţuri şi germeni de
grâu!

MAI MULT SUC

Cantitate mai mare de suc extras
Pentru extracție este utilizat un mecanism
rezistent cu melc, care presează și stoarce
sucul din fructe și legume, iar ca rezultat veţi
obţine mai mult suc. Pasta este mai uscată
datorită filtrului cu trei niveluri care zdrobește
şi macină bine pulpa.

Îmbunătățim în mod constant calitatea produselor noastre, designul și echipamentul funcțional.
Specificațiile produsului se pot schimba fără o notificare prealabilă.

MAI MULTE VITAMINE

Suc natural, aromat şi gustos, plin de
vitamine
Presarea la rece este cea mai bună modalitate
de a obține suc natural care să păstreze toate
valorile nutritive (salvează până la 68% din
vitamine), aroma naturală și gustul fructelor și
legumelor. Procesul de stoarcere este rapid și
plăcut iar sucul rezultat va fi sănătos, natural și
plin de vitamine.
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