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ίζεται γρήγορα και εύκολα
 τα µέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
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Αποχυµωτής

650 W
2 λίτρων

HR1858/55
Εξαιρετικά µεγάλη χωρητικότητα

Φίλτρο micro mesh

Στόµιο τροφοδοσίας µεγάλου µεγέθους

∆ιακόπτης πολλαπλών ταχυτήτων

Όλα τα µέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων



 

Γενικές προδιαγραφές
• Σύστηµα τύλιξης καλωδίου
• Αντιολισθητικά πέλµατα
• Συσφιγκτήρες ασφαλείας
• 2 ταχύτητες

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ρεύµα: 650 W
• ∆οχείο πολτού: 2 l
• Τάση: 220-240 V
• ∆ιάµετρος στοµίου τροφοδοσίας: 75 χιλ.
• Συχνότητα: 50/60 Hz
• Μήκος καλωδίου: 1,2 m

Προδιαγραφές σχεδίασης
• Υλικό κατασκευής περιβλήµατος και 

συσφιγκτήρων: ABS
• Υλικό κατασκευής καπακιού: SAN
• Υλικό κατασκευής δοχείου πολτού και 

εξαρτήµατος ώθησης: PP
• Υλικό κατασκευής στοµίου: Ανοξείδωτο ατσάλι
• Υλικό κατασκευής κανάτας χυµού: Κανάτα SAN 

και κάλυµµα PP
• Χρώµα(τα): Κατάλευκο µε πορτοκαλί 

αποχρώσεις

Αξεσουάρ
• Κανάτα χυµού: 1250 ml
•

Αποχυµωτής
650 W 2 λίτρων 

Προδιαγραφές
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