JUICE EXPRESS CENTRIFUGAL ZE550D38
Odšťavňovač Tefal Express Centrifugal ZE550D38
ZE550D38

Vynikající domácí šťáva za pár sekund!
Dopřejte sobě i svým blízkým vynikající domácí šťávu za pár sekund díky odstředivému odšťavňovači Juice
Express se snadným použitím. Jeho výkonná konstrukce umožňuje rychlou přípravu až 2 l šťávy a vzhledem
k širokému plnicímu otvoru nemusíte ovoce a zeleninu předem krájet ani loupat. Díky optimalizovanému designu
se také snadno čistí. Odšťavňovač Juice Express se dvěma dokonale zvolenými nastaveními otáček, nádobou, ve
které je dobře vidět obsah, a vyspělými bezpečnostními prvky je ideálním výrobkem pro celou rodinu.

VÝHODY PRODUKTU
Absolutní výkon pro čerstvou porci vitamínů
Každý den domácí šťáva bez námahy díky příkonu 800 W.

Šťáva pro celou rodinu
Velká kapacita nádoby pro až 2 l šťávy. Dopřejte si dostatek čerstvé šťávy pro celou rodinu.

Snadné plnění
Velký plnicí otvor o průměru 75 mm. Už nemusíte ovoce a zeleninu předem krájet ani loupat.
Umyjte a rovnou dávkujte do plnícího otvoru

Snadné čištění
Díky vestavěné nádobě na dužinu a optimalizované konstrukci přístroj snadno očistíte po
skončení přípravy šťávy. Navíc je vybaven odnímatelnými částmi, které lze mýt v myčce,
a speciálním čisticím kartáčkem pro naprosto detailní čištění

Průhledná nádoba na dužinu
1,4l průhledná nádoba na dužinu pro snadné sledování množství obsahu odpadu.

Dvě rychlosti
Dvě nastavení rychlosti otáček vhodná pro tvrdé i měkké suroviny pro získání maximálního
množství šťávy.

Maximální bezpečnost
Protiskluzové nožky zajišťují stabilitu a velká kovová bezpečnostní rukojeť brání nechtěnému
zapnutí.

Lze mýt v myčce
Odnímatelné součásti, které lze mýt v myčce, a speciální čisticí kartáček pro precizní čištění

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

Lifestyle foto (fota) produktu

Obal

[product.pos.in.pack]

[product.ifu]

VLASTNOSTI PRODUKTU
Záruka

1 ROK

Příkon

[800 W]

Vhodné do myčky

ANO

Vhodné do myčky – detaily

Odnímatelné součásti lze mýt v myčce

Recepty

Ne

Nastavení rychlosti

2

Přímé servírování

ANO

Externí nádoba na odpad

ANO

Objem nádoby na suché zbytky

[1.4 L]

Objem nádoby na šťávu

[0.8 L]

Hubice proti odkapu

ANO

Systém uzamčení

Velké rukojeti

Průměr plnicí trubice

[75 mm]

Počet filtrů

1

Materiál filtru

[Stainless steel]

Čistící kartáček

ANO

Materiál těla

[Plastic / Stainless Steel]

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 8010000212

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3016661152344
EAN UC :

1

6

2

12

C20 : 526
C40 : 1 083
HQ4 : 1 232

Nezabalený produkt
Rozměry
Hmotnost

4.3

Zabalený produkt
300 x 300 x 525 (MM)
6,74 (KG)

Standardní balík
323 x 323 x 550 (MM)
6,74 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 1 240 (MM)
80,88 (KG)
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