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Polski kapitał
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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego rozdrabniacz posiada:
• wyłącznik bezpieczeństwa chroniący silnik przed przegrzaniem; 
• blokadę przed uruchomieniem nieprawidłowo złożonego urządzenia; 
• antypoślizgową podkładkę zapewniającą stabilność urządzenia podczas pracy.

Wielofunkcyjność - jedno urządzenie, a tak wiele możliwości. Przy pomocy rozdrabniacza 
w szybki i łatwy sposób:
• rozdrobnisz np. marchew, kapustę, pomidory, warzywa na zupę czy mięso; 
• posiekasz np. cebulę, czosnek, pietruszkę, zioła;
• zmiksujesz różne owoce np. maliny, truskawki, borówki;
• przygotujesz majonez, sos, dressing, pesto;
• zmielisz np. orzechy; • zmielisz np. orzechy; 
• skruszysz lód.

Regulacja prędkości - dwa poziomy prędkości pracy pozwalają idealnie dobrać prędkość do 
stopnia rozdrobnienia produktów. Prosta obsługa za pomocą dwóch przycisków zapewnia 
płynną pracę urządzenia.

Komfort pracy - szklana misa o pojemności 2,5 litra umożliwia przygotowanie optymalnych 
porcji żywności za jednym razem. Jest higieniczna i łatwa w czyszczeniu. Dzięki dekoracyj-
nemu kształtowi można z niej serwować dania bezpośrednio na stół. Do urządzenia dołą-
czamy szpatułkę ułatwiającą wygarnięcie posiekanych produktów

Perfekcja i jakość - poczwórne noże tnące o wyjątkowej trwałości i ostrości zapewniają skutecz-
ną pracę. Sprawiają, że składniki są błyskawicznie rozdrobnione na pożądaną grubość, a Ty uzy-
skasz idealną konsystencję przygotowywanej żywności, a nawet skruszysz lód. 
Ostrza są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega ich rdzewieniu, są łatwe w czyszczeniu.

Duża moc sprawia, że rozdrabniacz poradzi sobie z każdym wyzwaniem kuchennym. Roz-
drobnisz, zmiksujesz, posiekasz produkty dosłownie w kilka sekund. Wytrzymały silnik wy-
konany z miedzi gwarantuje niezawodną pracę przez długie lata.

Szklana misa
o pojemności 2,5 l

2 poziomy prędkości pracy

Poczwórne
noże tnące

Wielofunkcyjność:
rozdrabnianie, miksowanie, 
siekanie, kruszenie lodu

Obowiązkowe wyposażenie każdej kuchni!
Jeżeli potrzebujesz szybko posiekać, zmiksować czy rozdrobnić składniki do domo-
wych dań to pomoże Ci w tym rozdrabniacz OPTIMUM. Wydajny o mocy 400 W, 
pojemny – szklana misa aż 2,5 litra, skuteczny – 4 ostre noże tnące doskonale 
poradzą sobie z twardymi i miękkimi produktami spożywczymi. Z łatwością 
rozdrobnisz warzywa i owoce, posiekasz cebulę bez wylewania łez, rozdrobnisz 
mięso czy zmiksujesz pyszny sos pomidorowy lub pesto do makaronu. Jego zalety 
z pewnością docenią mamy przygoz pewnością docenią mamy przygotowując posiłki dla niemowlaków. Wszystko 
sprawnie i szybko, obsługa tylko dwoma przyciskami. Na dodatek świetnie rozdrab-
nia i kruszy lód do drinków czy orzeźwiających napojów lub sorbetów w letnie, 
upalne dni. Designerski wygląd, kompaktowy rozmiar sprawią, że będzie świetnie 
pasował do Twojej kuchni, a Wasza współpraca przyniesie doskonałe rezultaty 
podczas przygotowywania posiłków!


