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Tubo de alimentação extralargo

Jarra de suco

Livreto de receitas incluído
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Especificações gerais
• Armazenamento do cabo
• Pés antideslizantes
• Grampos de segurança
• Duas velocidades

Especificações técnicas
• Potência: 550 W
• Coletor de polpa: 1,5 l
• Voltagem: 50/60 V
• Diâmetro do bocal de alimentos: 75 mm
• Freqüência: 220-240 Hz
• Comprimento do cabo: 1,2 m

Especificações do design
• Suporte e grampos: ABS
• Jarra de suco: SAN
• Cores: Branco brilhante com detalhes laranja
• Tampa para coletor de polpa: SAN

Acessórios
• Jarra de suco: 700 ml
•
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