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Sapcentrifuge

Sapcentrifuge
Zilver, zwart
MES4000

Wereldprimeur: Eerste juicer met
professioneel keramisch mes en grote
opening.
● Hoogste sap opbrengst en eenvoudige reiniging en dankzij het

keramische mes.
● Zeer snelle resultaten, zelfs in harde groenten en fruit dankzij

een krachtige 1000 Watt motor en twee snelheden
● Snel en eenvoudig maken van sap zonder voor te snijden

dankzij professionele vulopening (84mm)
● Praktische tuit met druppelstop voorkomt druipen en zorgt

voor een schoon werkvlak na het maken van sap
● Tijdens het maken van sap kan tot wel 1,5l sap worden

opgevangen

Technische Data
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :

 425 x 322 x 221
Dimensions of the master case (mm) :  510 x 300 x 400
Palletafmetingen :  220 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  1
Standaard aantal units per pallet :  32
Units per layer :  8
Brutogewicht (kg) :  6,8
Aansluitwaarde (W) :  1000
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE

Toebehoren
1 x Kan
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Sapcentrifuge
Zilver, zwart
MES4000

Wereldprimeur: Eerste juicer met
professioneel keramisch mes en grote
opening.

Algemene informatie:

- Universele sapcentrifuge voor vruchten en groenten

- Extra brede vulschacht voor snelle en eenvoudige verwerking
van hele vruchten

- keramisch mes met electro-gepolijst roestvrij stalen zeef voor
eenvoudige reiniging en maximale sapopbrengst

- Gegoten aluminium klem: Hoge klemkracht - geen lekkage

- Veiligheidsstop: apparaat kan alleen worden ingeschakeld
als alle onderdelen correct zijn gemonteerd, en schakelt
automatisch uit zodra deze tijdens het gebruik wordt geopend
uit. Geen schade, geen spatten

- Twee schakeltrappen voor hard en zacht persgoed

- Eenvoudig te reinigen: alle losse delen zijn
vaatwasmachinebestendig

- Zuignoppen voor betere stabiliteit

- Uitloop met druppelstop voorkomt druipen en zorgt zo voor
een schoon werkoppervlak na het maken van sap

- Automatische pulpafvoer

- Grote, verwijderbare pulp container met 3 liter inhoud

- Sapuitloop van roestvrij staal voor een lange levensduur en
hoge kwaliteit optiek

- Sapopvangbak met 1,5 liter inhoud en schuim scheiding

- Behuizing uit gegoten aluminium Voor een luxueuze uitstraling

- Praktische snoeropberging

Technische specificaties:

- Krachtige 1000 watt motor


