Rotor Bar Blender RBB PRO

Speciellt lämplig för mixning av cocktails, kalla drinkar,
smoothies mm.
• professionell mixer med säkerhetssystem
• tystgående, säker och lätt att rengöra
• robust konstruktion med lång livslängd
• lätt och snabb att använda
• 3 hastigheter
• Pulsfunktion
• 2 liters kanna

A Swiss quality
product which sets
a higher standard
worldwide!

Rotor Bar Blender RBB PRO
Kraftfull motor och högklassig finish
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Rotor Bar Blender RBB PRO har 3 optimerade hastigheter, kontinuerlig effekt
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Puls funktion		

För kort
blandning, vippa på knappen med ett finger.
Pulse
function

For short remixing: brieﬂy tap on the switch with one ﬁnger.
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Modell 		
Rotor Bar Blender ( RBB PRO )
Artikel nr.		
1125.22x
Max effekt		
550 W upp till 1000 W
Spänning		
230 V / 50 Hz
Hastighet		
3, elektroniskt styrda
Vikt			
4.2 kg plus 0,6 kg med kanna i rostfritt stål
Mått mm.		
190x228/493

Ø190

Swiss Made.
Made		
Swiss

Maskinen
uppfyller
CE the
reglerna
The machine
complies with
CE-regulations.

Din återförsäljare :

Production and sales

Rotor Lips Ltd.

Catering equipment manufacturer
CH-3661 Uetendorf
Switzerland
Phone +41 (0)33 346 70 70
Fax
+41 (0)33 346 70 77
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Rotag-Group The quality makers of robust catering machines
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