
Juicer electrical
Para sumos de fruta fresca

Immersion mixer
Para misturar e cortar

1g96700

• Potência: 3/8 cv
• Três cones removíveis para diferentes tipos de fruta
• Motor altamente silencioso e de grande estabilidade
• Bico de servir que se adapta ao tamanho de diferentes recetáculos
• Peso: 13.7 kg Altura: 47 cms

Juicer manual
Para sumos de fruta fresca

• Adaptável à maioria das frutas
• Sistema de extração profissional, permitindo retirar 
  100% do sumo disponível numa peça de fruta, sem polpa.
• Depósito de reserva no fundo do blender com suporte anti-derrapante
• Peso: 5 kg  Altura: 50 cms

Mixers for drinks
Misturadoras para batidos e preparação de alimentos

HMD200-CE

• Agitador simples
• Potência: 1/3 cv
• 3 velocidades
• Motor de precisão diminui as vibrações.
• Peso: 6.4 kg
• Inclui um copo de servir de aço 
   inoxidável (110E).

HMD400-CE

60200-CE

HMD900-CE 

• Misturador triplo com agitadores
  simples, para uma utilização 
  muito regular.
• Potência : 1/3 cv
• 3 velocidades
• Motor de precisão diminui as vibrações
• Peso: 18.6 kg
• Inclui 3 copos de servir de aço-inoxidável
  (110E)

• Misturadora de bebidas com 
  duas velocidades
• Mistura com copo ativo
• Potência: 300w
• Inclui Copo S/S
• Inclui vara e agitador S/S

• Ativação inteligente, que requer
   uma mão apenas
• Potência: ¾ cv
• Proteção contra salpicos.
• Fácil de lavar.
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• Misturadora de imersão de grande capacidade
• Potência: 175 w
• Peça de corte de 23 cm, removível
• Lâmina “guard” inovadora
• Peso: 1.72 kg.
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HMI200-CE



908® Bar Blender
Para utilizar com gelo desfeito

HBB908-CE

• Potência – 3/8 cv
• Duas velocidades
• Peso: 4.1 kg
• Tempo médio de preparação: 25 segundos
• Copo em policarbonato de 1.25 litros
• Adaptador de borracha

Rio® Bar Blender
Para utilizar com gelo desfeito

HBB250-CE

• Potência: ½ cv
• 2 velocidades, com modo “Pulse”
• Peso: 4.25 kg
• Tempo médio de preparação: 20 segundos
• Copo em policarbonato, de 1.25 litros
• Adaptador de borracha

HBB250S-CE

• Potência: ½ cv
• 2 velocidades, com modo “Pulse”
• Peso: 4.25kg
• Tempo médio de preparação: 20 segundos
• Copo em aço inoxidável com 0.95 litros 
• Adaptador de borracha

Fury® Blender
Para utilizar com cubos de gelo inteiros

HBH550-CE

• Temporizador e 2 velocidades, com modo “Pulse”
• Potência: 3cv
• Sistema “Wave Action”
• Copo empilhável, em policarbonato
• Lâminas S/S de grande durabilidade

Tempest® Blender
Para utilizar com cubos de gelo inteiros

HBH650-CE

• Potência: 3cv
• 2 velocidades, com modo “Pulse”
• Ciclo de “Jump” passa 
  automaticamente de baixa para alta velocidade
• Temporizador ajustável
• Peso: 5kg
• Tempo médio de preparação: 12 segundos
• Copo em policarbonato, de 2 litros
• Adaptador de metal

Eclipse® Blender
Para utilizar com cubos de gelo inteiros

Summit® Blender
Para utilizar com cubos de gelo inteiros. 

Contém uma unidade “Quiet Shield” para insonorização

HBH750-CE

HBH850-CE

• Quiet Blend Technology
• Potência: 3cv
• Garantia vitalícia no motor e lâmina
• Copo em policarbonato, de 1.4 litros
• Sistema “Wave Action”
• 100 ciclos pré-programados

• Potência: 3cv
• Programas de ciclo ilimitado
• Modo “Pulse”
• Modo “Autoblend”: determina automaticamente 
  a velocidade necessária e para quando a 
  preparação se encontra terminada.
• Três ventoinhas que garantem o eficaz 
   arrefecimento do motor.
• Peso – 8.2kg
• Tempo médio de preparação: 12 segundos
• Copo em policarbonato, de 2 litros
• Adaptador de metal

HBS1200-CE

• Equipado com um funil que controla as 
 quantidades de gelo a raspar
• Possibilidade de escolher 4 tamanhos
 de raspas, adaptado ao tamanho da bebida
 ou à quantidade de doses
• Funil com paredes duplas, que garante a
 insonorização da máquina
• Função “pulse”
• Ideal para ser utilizado em hotéis, discotecas,
 bares, etc
• Copo em policarbnoat, de 2 litros
• Potência: 3 cv
• Peso: 24.8 kg

Revolution® Ice Shaver
Transforma cubos de gelo em raspas

Food Blender
Para cortar, desfazer e transformar em puré

HBF500-CE

• Potência: 1 cv
• Duas velocidades com modo “Pulse”
• Adaptador em metal
• Desfaz, corta, etc
• Controlo de velocidade ajustável
• Copo em policarbonato, com 2 L
• Peso: 4.3 kg

• Potência: 3cv
• Versátil a misturar, inclui um 
  regulador de velocidade.
• Função de corte única – “one-touch”
• Copo empilhável, em policarbonato, com 2 litros
• Peso: 5kg
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HBF600-CE
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Tango® Blender
Para utilizar com gelo partido e meios cubos de gelo

HBH450-CE

• Potência: 1cv
• 2 velocidades, com modo “Pulse”
• Temporizador ajustável
• Peso: 5.75 kg
• Tempo médio de preparação: 15 segundos
• Copo em policarbonato, de 1.4 litros
• Adaptador de metal


