Robot Cook®
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Počet jídel za směnu

3,7 L

OBCHODNÍ POPIS

A

TECHNICKÝ POPIS

Kutr-Blender Robot Cook s ohřevem.
Jednofázový 230V/50/1. Příkon 1800 W. 4 rychlostní funkce
až do 4500 otáček/min. Teplota ohřevu až do 140 °C. Nerez
nádoba o objemu 3,7 l s rukojetí a nerez nožem se 2 čepelemi
s jemně zoubkovaným ostřím.
Wybierz wszystkie opcje na odwrotnej stronie w części F
C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon

1800 W

Elektrické parametry

Jednofázový 230V/50/1
2,7 A - Zástrčka součástí

Robot Cook®

4 rychlostní funkce:
1) Variabilní rychlost
Od 100 do 3500 otáček/min
2) Vysoká rychlost
Pulzní/Turbo - 4500 otáček/min
3) Rychlost míchání R-Mix od -100 do -500 otáček/min
Otáčení nože každé 2 vteřiny
4) Střídavá rychlost
při nízké rychlosti
Rozměry (DxHxV)

226 x 338 x 522 mm

Stupeń recyklace

95 %

Váha netto

13 kg

Objednací kód

43000R

NORMY
EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN
60529-2000 - IP55 - IP34
Specifikace

od 300 g do 2,5 kg

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

E

Profesionální Kutr-Blender s ohřevem. Nerez nádoba o
objemu 3,7 l. Teplota ohřevu na stupeň až do 140 °C. 4
rychlostní funkce. Funkce 9 programů.
B

Zpracované množství za
jeden úkon

10 až 100 porcí

MOTOROVÝ BLOK
• Průmyslový asynchronní motor s přímou zástrčkou (bez
řemene) pro intenzivní použití.
• Příkon 1800 W.
• Nerezová hřídel motoru.
• Magnetická bezpečnostní pojistka a brzda motoru.
• 4 rychlostní funkce:
1) Variabilní rychlost od 100 do 3500 otáček/min
2) Vysoká rychlost Pulzní/Turbo - 4500 otáček/min
3) Rychlost míchání R-Mix od -100 do -500 otáček/min
4) Střídavá rychlost otáčení nože každé 2 vteřiny při nízké
rychlosti
• Teplota ohřevu až do 140 °C.
FUNKCE KUTR
• Nerez nádoba kutru o objemu 3,7 l s rukojetí pro lepší
uchopení.
• Objem tekutin 2,5 l.
• Nůž na dně nádoby se 2 nerez čepelemi s jemně zoubkovaným ostřím s vysokou odolností pro dokonalou homogenitu přísad zpracovávaných i v malém množství.
• Systém zachycení nože v nádobě pro snazší vylití tekutin
z nádoby.
• Těsnicí víko s ochranou proti vystříknutí se stíracím ramenem nádoby a víka.
• Otevírání víka uprostřed pro přidávání tekutin nebo přísad za chodu.
• Průhledné víko pro neustálou a snadnou kontrolu práce
za chodu.
• Všechny odmontovatelné díly lze mýt v myčce.
DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Nádoba o objemu 3,7 l s víkem.
• Stírací rameno nádoby a víka.
• Nerez nůž se 2 čepelemi s jemně zoubkovaným ostřím.
• Pomůcka na čištění nože.

www.robot-coupe.com/cz
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Robot Cook®
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DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Sestava doplňkové nádoby – Kód 39854
• Náhradní nůž se 2 nerez čepelemi s jemně
zoubkovaným ostřím, Kód 39691

REZERVACE
ACCESSOIRES
EN OPTION
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230 V/50/1 – přívodní kabel a zástrčka jsou součástí
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