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en: Juice extractor

MESM500W De VitaExtract slow juicer met twee filters
voor fruit- of groentensappen.
● Dankzij de zachte en langzame knijptechnologie haalt u het

maximale uit uw ingrediënten.
● De hoogwaardige en sterke motor van 150 W werkt

doeltreffend met een laag geluidsniveau.
● Ontdek in bijgevoegd receptenboek talrijke ideeën voor gezond

sap, waarbij 3 filters kunnen worden gebruikt (fijn, grof of
sorbet).

● Schoonmaken gaat snel en eenvoudig dankzij het rubberen
draaiend onderdeel. Giet water in de blender en zet het toestel
in werking.

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  x x
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  350 x 208 x 500
Dimensions of the master case (mm) :  370 x 225 x 515
Palletafmetingen :  200 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  1
Standaard aantal units per pallet :  30
Units per layer :  6
Nettogewicht (kg) :  4,8
Brutogewicht (kg) :  5,6
Vermogen :  150
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE

Toebehoren geïntegreerd
1 x Kookboek
1 x Kan
1 x borstel
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MESM500W

De VitaExtract slow juicer met twee filters
voor fruit- of groentensappen.

Uitstekende resultaten

- De trage sapextractie laat toe het gewenste resultaat
te bereiken. De ingrediënten behouden hun gezonde
eigenschappen dankzij de unieke langzame knijptechnologie.

- De hoogwaardige en sterke motor van 150 W is uiterst
efficiënt.

- Twee filters met verschillende grootte voor het bereiden van
gezonde sappen en smoothies.

- De kunststof schroef met uitstekende weerstand knijpt
eenvoudig harde groenten en fruit, noten en bevroren
vruchten.

Comfort

- Geschikt voor verscheidene soorten vruchten en groenten

- Laag geluidsniveau.

- Draaiende perskegel in twee richtingen.

- Dankzij het rubberen rotatiegedeelte kunt u eenvoudig de
ingrediënten in de sapkan mixen en uitschenken.

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

- Het receptenboek inspireert u met talrijke ideeën. En niet
alleen voor sappen.

veiligheid

- Kunststof dat in contact komt met voedsel is BPA vrij.

- De motor draait enkel als het apparaat correct is gemonteerd
met gesloten deksel.

Reiniging

- Speciaal ontworpen borstel om eenvoudig en nauwkeurig
schoon te maken.

- Eenvoudig schoon te maken dankzij het rubberen draaiend
onderdeel. Giet water in de blender en zet het toestel in
werking.

- Toebehoren zijn vaatwasbestendig.

Meegeleverde toebehoren

- Inhoud sapkan: 1000 ml

- Inhoud pulp container: 1300 ml

- Twee filters: fijn en grof


