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en: Juice extractor

Sapcentrifuge
Blauw / Silver
MES3500

De krachtige sapcentrifuge werkt zonder
dat de vrucht eerst gesneden moet worden:
snel en gemakkelijk in gebruik
● Extra grote bijvulbuis voor fruit (hele appels) en groentes -

voorsnijden is niet meer nodig
● roestvrijstalen microfilter voor optimale sapextractie
● Praktische tuit met druppelstop voorkomt druipen en zorgt

voor een schoon werkvlak na het maken van sap
● Zeer veilig: De motor werkt alleen als het apparaat juist is

aangesloten en de deksel goed dicht zit
● Praktisch met 2 standen voor hard en zacht fruit

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  310 x 312 x 180
Dimensions of the master case (mm) :  470 x 275 x 375
Palletafmetingen :  204 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  1
Standaard aantal units per pallet :  36
Units per layer :  9
Nettogewicht (kg) :  4,6
Brutogewicht (kg) :  5,5
Aansluitwaarde (W) :  700
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte aansluitkabel :  100,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE

Toebehoren geïntegreerd
1 x Kan
1 x borstel
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Sapcentrifuge
Blauw / Silver
MES3500

De krachtige sapcentrifuge werkt zonder dat
de vrucht eerst gesneden moet worden: snel
en gemakkelijk in gebruik

Uitstekende resultaten

- Krachtige 700 Watt-motor

- XL-vulschacht (73 mm)

- Inox microfilterzeef voor maximale sapextractie

- Zeer stevige aluminium sluitbeugel voorkomt lekken

- Geschikt voor verscheidene soorten vruchten en groenten

Comfort

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

- Grote, afneembare pulp container van 2L

- Hoogwaardig design met volledig inox behuizing voor extra
duurzaamheid

- 2 standen voor de regeling van de centrifugeersnelheid

- Automatische verwijdering van het uitgeperste vruchtvlees

- Snoeropbergvak

veiligheid

- 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

- Uiterst stabiel dankzij de rubberen zuigvoetjes

Reiniging

- Eenvoudige reiniging: alle onderdelen kunnen in de
vaatwasser gereinigd worden

Meegeleverde toebehoren

- Sapopvangreservoir (inhoud van 1.25L) met schuim
afscheider

- Borstel inbegrepen voor eenvoudige reiniging


