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Spesifikasi umum
• Kaki tak gelincir
• Pengapit keselamatan

Spesifikasi Teknikal
• Kuasa: 550 W
• Bekas isi buah-buahan: 1.5 l
• Voltan: 50/60 V
• Frekuensi: 220-240 Hz
• Panjang kord: 1.2 m

Spesifikasi reka bentuk
• Perumah dan pengapit bahan
• Tudung bahan: Plastik SAN
• Bekas & penolak isi bahan
• Jag jus bahan: Jag SAN dan penutup PP
• Warna: Putih cerah dengan jingga terang
• Penolak bahan: Plastik PP
• Petak bahan: Plastik PP
• Tudung bahan dan bekas isi buah-buahan: Plastik 

SAN

Aksesori
• Jag jus: 700 ml
•
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