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KATALOGAS Baro blenderiai

MAIŠYTUVAS BLM800WH - 1400 W - 160x220x430
mm
Modelis:
976357

Kaina:

251,06

– 1,6 l talpos indas, pagamintas iš šilumai atsparaus
stiklo, todėl galima maišуti tiek karštąsias, tiek ir
šaltąsias sudedamąsias dalis.– Tolygus greičio
reguliavimas ir impulsinis darbo režimas.– 6
automatinės programos (gėrimai, tirštos sriubos, ledo
traiškymas, smulkinimas, stambus pjaustymas,
išsivalymas).– 4 peilių iš nerūdijančio plieno sistema:–
2 separaciniai peiliai neleidžia s...

EUR

TALPOS INDAS MAIŠYTUVUI 2,5 L

2,5 L TALPOS INDAS MAIŠYTUVUI– Nuimamas indas iš
tritano - poliesteris be BPAmaišytuvui 230718,
atsparus temperatūrų nuo -40 °Ciki 90 °C poveikiui.–
Rinkinyje yra stūmiklis ir dangtelis.Matmenys 200x170x(H)360

Modelis:
933688

Kaina:

94,16
EUR

TRINTUVAS SB 327 - 220x240x480 mm

Modelis:
975640

Kaina:

134,74

– Puikus prietaisas ledui traiškyti, tyrelėms permalti,
maišyti ir ruošti.– Patogiu čiaupu dalytuvu galima
pilstyti gėrimus tiesiog iš trintuvo.– Stiklinį graduotą 2
l talpos indą galima plauti indaplovėje.– Variklio
korpusas - iš aliuminio.– 2 greičiai: minkštiems ir
kietiems produktams.– Užpatentuotos nuimamos
kojelės užtikrina ilgą naudojimo laiką.– Neslystančios
kojelės.– Svoris: 5,3...

EUR

Baro blenderis HENDI

DIDELIO GALINGUMO MAIŠYTUVAS– Puikiai tinka
vaisiams ir daržovėms smulkinti,paprastiems
kokteiliams, tirštiems kokteiliams irdesertams ruošti
bei ledui smulkinti.– Rinkinyje yra nuimamas
nedūžtantis 2,5 l talposindas su dangteliu ir
stūmikliu.– Indas pagamintas iš BPA neturinčio
tritano, atsparustemperatūrai nuo -40 °C iki +90 °C.–
Keičiamas nerūdijančio plieno peilis.– ABS plastiko
korp...

Modelis:
230718

Kaina:

235,42
EUR
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KATALOGAS Baro blenderiai

Baro blenderis reguliuojamu greičiu su tylos
gaubtu
Modelis:
230688

Komplektacijoje su tulos gaubtu Reguliuojamas
greitis Neslystančios kojytės Titaninis smulkinimo
peilisIndo talpa 2,5ltr.230V

Kaina:

366,48
EUR

Baro blenderis su tylos gaubtu

Baro blenderis komplektacijoje su tylos
gaubtuReguliuojamas greitis nuo 8350 iki 24800
apsisukimu per minuteKomplektacijoje nuimamas
2,5ltr. talpos polykarbonato
indas Matmenys 252x258x(H)547Galingumas 230V

Modelis:
230695

Kaina:

422,30
EUR

Sulčių dozatorius - šaldytuvas

Modelis:
DP1-18

Kaina:

482,79

1 x 18.0L šaldoma talpa Nerūdijančio plieno korpusas,
ir rankenosModernus ir elegantiškas dizainasStiprus
plastikasTemperatūros indikatoriusReguliuojama
temperatūra 7°C iki 12°C Efektyvus
šaldymasŠaldymo agentas R134a Komplektacijoje su
lašėjimo lėkštuteLengvai valdomasPaprasta
išvalytiMatmenys H700 x B340 x D450 mm 230V

EUR
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