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Tekniske specifikationer
• Motor: Universal spærring af radio/tv interferens
• Strøm: 600 W
• Kapacitet/tynd kagedej: 400 g.
• Skålens indhold: 1,8 l.
• Hastigheder: 2+ pulse
• Spænding: 220-240 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Ledningslængde: 150, dobbelt isoleret med 

påstøbt stik m.
• Sikkerhed: Automatisk nulstilling af 

sikkerhedsafbryderen, der beskytter motoren
• Farve: Hvid med detaljer i brun og blå zink

Designspecifikationer
• Kabinet, dejælter, top til kabinet: PP
• Skål, dæksel, nedstopper, blenderglas, 

møllekværnsbæger.: SAN
• Låg til saftpresser: SAN
• Indsatsholder, piskeplade, kontakter: ABS
• Spatel, tilbehørsholder, spindel, dæksel til indsats: 

PP
• Nedstopper til saftpresser, si til saftpresser: PP
• Metalkniv og indsatser: rustfrit stål & ABS
• Mølle-knivenhed: PP, rustfrit stål
• Filter (filter): rustfrit stål & ABS
• Blenderbæger: PE

Tilbehør
• Knive i rustfrit stål: Til at hakke, blende, ælte, 

purere, mixe
• Blenderglas (1,5 l): Til at blende, purere og ryste 

frugt
• Æltetilbehør: Til æltning og mixning af al slags dej
• Hakkekniv i rustfrit stål: Til medium snitning af 

frugt og grøntsager
• Riveindsats/medium: Til medium rivning af frugt og 

grøntsager
• Granuleringsindsats/medium: Til granulering af 

kartofler
• Riveindsats/fin: Til at rive frugt og grøntsager fint
• Spatel: Til tømning af skålen
• Piskeskive: Til at piske, røre og emulgere
•
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