CGF01PGEU
מטחנת קפה ,ירוק פסטל ,סגנון שנות החמישים

זהות מוצר

סוג
קטגוריה :קפה • משפחת מוצרים :מטחנת קפה • סוג :מטחנת קפה • הספק • W 150 :קוד EAN: 8017709283032

אסתטיקה
צבע :ירוק פסטל • גימור :מבריק • אסתטיקה :סגנון שנות החמישים • חומר הגוף :נירוסטה • צבע בסיס :כרום מצוחצח • סוג עטרה :קוני •
חומר מכל לקפה טחון :פלסטיק נטול  • BPAחומר מכל לפולי קפה :פלסטיק נטול  • BPAחומר מכסה מכל קפה טחון :סיליקון ופלסטיק •
חומר עטרה :נירוסטה • חומר מכסה מכל לפולי קפה :פלסטיק נטול  • PBAחומר בסיס • Plastic :חומר ידית • SUS 304 :צבע כבל חשמל:
אפור

תוכניות  /פונקציות
מכל קפה טחון עם מערכת פיתול ונעילה :כן • כמות קפה מתכווננת :כן • גודל טחינה מתכוונן :כן • אזור טחינה זמין • 30 :שלבי טחינה זמינים:
עדין/בינוני/גס • פונקציית קפה אספרסו • Single, Double :קפה פילטר ופרנץ' פרס • 6 :פונקציה ידנית :כן

למשפחת תנורים
סוג בקרה :כפתור ,לחצן ,ידית • חומר לוח תמיכה למכל :פלדה • חומר מברשת ניקוי :פלסטיק • חומר תמיכה למרכוז המסנן :פלסטיק • חומר
כפתורים :פלסטיק • חומר לחצן :פלסטיק
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מאפיינים טכניים
בסיס נגד החלקה :כן • מערכת אנטי-סטטית :כן • קיבולת מכל לפולי קפה 350 :ג' • קיבולת מכל לקפה טחון • g 130 :מטחנה נתיקה :כן • לוח
תמיכה למכל נתיק :כן • מעטפת כבל מובנית :כן

חיבור חשמלי
מתח וולט • V 220-240 :תדר  • Hz: 50-60 Hzאורך כבל חשמלm 1 :

מידע לוגיסטי
מידות המוצר רוחב  Xגובה  Xעומק 250 x 460 x 170 :מ"מ • רוחב המוצר 250 :מ"מ • עומק המוצר 170 :מ"מ • גובה המוצר 460 :מ"מ • עומק
המוצר באריזה • mm 195 :רוחב המוצר באריזה • mm 275 :גובה המוצר באריזה • mm 470 :משקל ברוטו )ק"ג( • kg 4.780 :משקל נטו )ק"ג(:
kg 3.100

אביזרים כלולים
מברשת ניקוי :כןתמיכה למכל אבקה :כןתמיכת מרכוז למסנן :כן
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