SMF03DGEU
מיקסר עומד ,W 800 ,מעוטר  /מיוחד ,סגנון שנות החמישים Sicily is my love, Smeg & Dolce&Gabbana ,

זהות מוצר

סוג
קטגוריה :הכנת מזון • משפחת מוצרים :מיקסר עומד • סוג :מיקסר עומד בצבע מלא • הספק • W 800 :קוד EAN: 8017709248369

אסתטיקה
צבע :מעוטר  /מיוחד • קישוט  /צבע מיוחד • Sicily is my love :גימור :מבריק • אסתטיקה :סגנון שנות החמישים • סדרה• Sicily is my love :
שיתופי פעולה Smeg :ו • Dolce&Gabbana-צבע כיסוי קדמי :כרום • חומר כיסוי קדמי :פלסטיק • חומר הגוף :אלומיניום יצוק • צבע בסיס:
 • Decorato / Specialeחומר בסיס • Alluminio pressofuso :חומר הכיור :נירוסטה

תוכניות  /פונקציות
מהירויות • 10 :פונקציית התחלה חלקה :כן

למשפחת תנורים
סוג בקרות :ידית • חומר ידית :נירוסטה
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מאפיינים טכניים
פעולה :פלנטריום • בקרת מהירות :אלקטרוני • סוג מנוע • Direct drive :הספק מנוע • W 800 :נעילת בטיחות כשהראש מוטה :כן • מגן עומס-
יתר על המנוע :כן • מצב הטיה של הראש למעלה :לחצן • חיבור אביזרים לאופציונליים :קדמי • קיבולת קערה • L 4,8 :ידית קערה :כן • רגליות
נגד החלקה :כן • צבע כבל :אפור

קיבולת
חלבונים מרבי • 12 :חלבונים מינ' • 3 :מטרפים לקינוחים 2.6 :ק"ג • מטרפי עוגות מוכנים מראש מרבי 2.0 :ק"ג • בצק לפסטת ביצים 500 :גרם
בסך הכול כולל בצק עם  3ביצים )גודל ביצה ממוצע 53-63 :גרם( • בצק לחם/פיצה 1.8 :ק"ג כולל בצק )עד  1.2ק"ג קמח( • קצפת מרבי1 :
ליטר • קצפת מינ' 100 :מ"ל

חיבור חשמלי
מתח • V 220-240 :תדר ) • 50/60Hz :(Hzאורך כבל חשמל 1 :מ'

מידע לוגיסטי
מידות המוצר 378 :) 490עם הראש למעלה(  x x 402 221מ"מ • משקל ברוטו )ק"ג( • kg 11.400 :גובה המוצר 378 :מ"מ 490) /מ"מ עם
הראש למעלה( • רוחב באריזה • mm 415 :עומק באריזה • mm 255 :גובה )מ"מ( באריזה • mm 460 :עומק המוצר 221 :מ"מ • רוחב המוצר:
 • 405mmמשקל נטו )ק"ג(kg 9.600 :

כבר לא בשימוש

אביזרים כלולים
מקצף תיל :כןמגן מזיגה :כןוו בצק :כןמטרף שטוח מתאים למדיח כלים :כןמטרף שטוח :כןכיור :כן

OPTIONAL
 :SMMG01אביזרים ,מטחנת מזונות מרובים ,מיקסר עומד :SMSG01אביזרים ,פורס ופומפייה ) 4אביזרים( ,מיקסר עומד :SMGB01אביזרים,
קערת זכוכית  4.8ליטר ,מיקסר עומד :SMPC01אביזרים ,גליל פסטה וסט חיתוך ) 3אביזרים( ,מיקסר עומד :SMFB01אביזרים ,מטרף שטוח,
מיקסר עומד :SMDH01אביזרים ,וו בצק ,מיקסר עומד :SMWW02אביזרים ,מקצף תיל ,מיקסר עומד :SMIC01אביזרים ,אביזר למכונת גלידה,
מיקסר עומד :SMIC02אביזרים ,מכל נוסף לאביזר מכונת גלידה  ,SMIC01מיקסר עומד :SMPS01אביזרים ,מגן מזיגה ,מיקסר עומד:SMB401
אביזרים ,כיור נירוסטה  4.8ליטר ,מיקסר עומד :SMFB02אביזרים ,מטרף עם שפות גמישות ,מיקסר עומד :SMFC01אביזרים ,חותך פטוצ'יני,
מיקסר עומד :SMTC01אביזרים ,חותך טגליוליני ,מיקסר עומד :SMSC01אביזרים ,חותך ספגטי ,מיקסר עומד
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