
Ponad 15 milionów 
sprzedanych
urządzeń AGD

Polska rma
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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Dla Twojego bezpieczeństwa i zadowolenia z użytkowania urządzenie zostało wypo-
sażone  w blokadę bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed przegrzaniem, nóżki anty-
poślizgowe a także zabezpieczeniem przed zwolnieniem końcówki w trakcie pracy.

Końcówka do ubijania - trzepaczka idealnie ubije białka z jajek na sztywną pianę czy śmie-
tankę na puszystą masę lub idealny krem do deserów, ciast czy tortów.

2 pełne tarcze tnące ze stali nierdzewnej:
• Dwustronna tarcza do krojenia i szatkowania:
   - z jednej strony tarcza kroi warzywa i owoce w plasterki np. marchew czy ogórka
   - z drugiej strony tarcza na małych oczkach ściera warzywa i owoce na wiórki, tak 
     jak na tradycyjnej tarce, ale Ty dzięki niej już nie musisz brudzić rąk.

•• Tarcza z dużymi oczkami do ścierania, dzięki niej przygotujesz szybko masę na 
placki ziemniaczane albo zetrzesz owoce i warzywa na posiłek dla dziecka.

Wygodny pojemnik z nożami tnącymi ze stali nierdzewnej do siekania i rozdrabniania o 
pojemności 1,5 l– pozwala szybko rozdrobnić Twoje ulubione warzywa na surówki lub do 
zupy, z łatwością sieka cebulę bez łez czy szatkuje kapustę na sałatkę Coleslaw.

Blender  ze zdejmowaną nóżką i ostrzami ze stali nierdzewnej, przystosowany do pracy w wyso-
kiej temperaturze - możesz miksować gorące zupy na kremy czy jedzenie dla dziecka. Dzięki 
innowacyjnej konstrukcji nóżki nie musisz się już martwić zachlapanym blatem w kuchni. Ergono-
miczny kształt nóżki blendera sprawia, że wszystko masz pod kontrolą.

Wytrzymały silnik o mocy 700W wraz z 5-cio stopniową regulacją prędkości obrotów i 
funkcją TURBO pozwala na przygotowanie potraw idealnych.

Noże tnące
ze stali

nierdzewnej

Blender i ubijaczka

Duży pojemnik
1,5 l

5- stopniowa 
regulacja 
prędkości
obrotów + Turbo

Wielofunkcyjny blender, który wyręczy Cię w kuchennych czynnościach.
Imponująca moc 700W w połączeniu z licznymi akcesoriami pozwoli Ci mieszać, 
miksować, rozdrabniać , szatkować , blendować i ubijać szybko i bez trudu. To 
wszystko przy pomocy tylko jednego urządzenia OPTIMUM .
KKrojenie i szatkowanie warzyw na surówki  oraz ścieranie ziemniaków na placki 
nigdy dotąd nie było tak proste! Zmiksujesz zupy i sosy, przygotujesz świeże koktaj-
le, wymieszasz  ciasto, kremy i ubijesz bitą śmietanę. A to jeszcze nie wszystko! 


