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αθόρυβο μπλέντερ 

• Το μπλέντερ που παρασκευάζει τα πάντα: χυμούς, cocktails,
smoothies, επιδόρπια, ακόμη και θρυμματισμένο πάγο.

• Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου, που
αντικαθίσταται.

• Περιστρεφόμενο κουμπί ισχύος και διακόπτης διακοπτόμενης
λειτουργίας (pulse).

• Κάλυμμα polycarbonate για αθόρυβη λειτουργία. Το μπλέντερ
λειτουργεί μόνο με κλειστό κάλυμμα.

• Κανάτα polycarbonate 2,5 lt υψηλής αντοχής. 
Καπάκι κανάτας από PBT και καπάκι υποδοχής από PC.

• Η αποσπώμενη κανάτα αντέχει σε θερμοκρασίες 
από -40°C έως και +90°C. 

• Μοτέρ υψηλής ταχύτητας με μεταβλητή ταχύτητα 15.000 έως
29.000 rpm (χωρίς φορτίο) και λειτουργία pulse. 

• Εξοπλισμένο με συστήματα προστασίας υπερθέρμανσης και
υψηλής τάσης ρεύματος.

• Το μπλέντερ που παρασκευάζει τα πάντα: χυμούς, cocktails,
smoothies, επιδόρπια, ακόμη και θρυμματισμένο πάγο.

• Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου, που
αντικαθίσταται.

• Ψηφιακή οθόνη ελέγχου αφής με τρεις ρυθμίσεις ισχύος, τρεις
ρυθμίσεις χρόνου και ρύθμιση διακοπτόμενης λειτουργίας (pulse).

• Κάλυμμα polycarbonate για αθόρυβη λειτουργία. Το μπλέντερ
λειτουργεί μόνο με κλειστό κάλυμμα.

• Κανάτα polycarbonate 2,5 lt υψηλής αντοχής. 
Καπάκι κανάτας από PBT και καπάκι υποδοχής από PC.

• Η αποσπώμενη κανάτα αντέχει σε θερμοκρασίες 
από -40°C έως και +90°C. 

• Μοτέρ υψηλής ταχύτητας με μεταβλητή ταχύτητα 15.000 έως
29.000 rpm (χωρίς φορτίο) και λειτουργία pulse. 

• Εξοπλισμένο με συστήματα προστασίας υπερθέρμανσης και
υψηλής τάσης ρεύματος.

30.41139 μπλέντερ αθόρυβο
230688 230 V - 1.680 W

25,2χ25,8 cm | 54,7 cm

30.41140 ψηφιακό μπλέντερ αθόρυβο
230695 230 V - 1.680 W

25,2χ25,8 cm | 54,7 cm

ψηφιακό αθόρυβο μπλέντερ 

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

Μαχαίρι από ανοξείδωτο
ατσάλι με επίστρωση 

τιτανίου

Αντιολισθητική βάση Προστατευτικό κάλυμμα 
μείωσης θορύβου

Ανθεκτικό γρανάζι Άθραυστη 
polycarbonate

κανάτα
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συσκ.: 1 360€ συσκ.: 1 420€



μπλέντερ υψηλής ισχύος
• Μπλέντερ υψηλής ισχύος που μπορεί να

παρασκευάσει πολτούς από φρούτα και
λαχανικά, cocktails, smoothies, επιδόρπια
ακόμα και θρυμματισμένο πάγο.

• Εξοπλισμένο με ανθεκτική στα σπασίματα
κανάτα 2,5 lt, εξάρτημα πίεσης τροφών και
καπάκι που κλείνει πολύ καλά. 

• Αποσπώμενη polycarbonate κανάτα, η οποία
μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες 
από -40°C έως και +90°C. 

• Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι που
αντικαθίσταται, περίβλημα και καπάκι από
πλαστικό ABS.

• Μοτέρ υψηλής ταχύτητας με μεταβλητή
ταχύτητα 14.000 έως 25.000 rpm (χωρίς
φορτίο) και λειτουργία pulse. 

• Εξοπλισμένο με συστήματα προστασίας
υπερθέρμανσης και υψηλής τάσης ρεύματος.

30.40370 μπλέντερ υψηλής ισχύος
230718 230 V - 1.500 W

27χ25 cm | 55 cm

30.41141 ανταλλακτική κανάτα 
942642 polycarbonate, κομπλέ 

(με καπάκι) για μπλέντερ 
20χ17 cm | 36 cm

Εξοπλισμένο με ανθεκτική στα σπασίματα κανάτα
2,5 lt, εξάρτημα πίεσης τροφών και σταθερό καπάκι
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BL-6MC
•	Ισχυρό	επαγγελματικό	μπλέντερ	που	ανακατεύει,	κόβει,	
πολτοποιεί	και	θρυμματίζει	πάγο

•	5	πλήκτρα	προεπιλεγμένων	προγραμμάτων	λειτουργίας	για	
παρασκευή	milkshakes,	smoothies,	παγωμένου	cappuccino,	
ροφημάτων	παγωμένου	γιαουρτιού,	ροφημάτων	από	
παγωμένα	φρούτα	ή	παγωμένο	συμπυκνωμένο	χυμό	
φρούτων

•	7	διαφορετικές	ταχύτητες
•	Στροφές	max	17.000	rpm
•	Πλήκτρο	χειροκίνητης	λειτουργίας
•	Προστατευτικό	κάλυμμα	μείωσης	θορύβου
•	Διάφανη	πολυκαρβονική	κανάτα
•	Χωρητικότητα	κανάτας	1,5lt
•	Υλικό	κατασκευής	ΑΒS

Μοντέλο Διαστάσεις Τάση / Ισχύς
Model

Στροφές ανά λεπτό 
Dimensions

Χωρητικότητα κανάτας 
Voltage / Watt

Βάρος
WeightRPM 

Τιμή €
Price €Jar Capacity

συσκ.: 1 195€ συσκ.: 1 65€

Belogia BL-6MC 220x230x440mm 230V / 800W max 17.000 1,5lt 6kg 155



Μπλέντερ

new model
best price

new model
best price

new model
best price

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με μηχανικό χειριστήριο. Φέρει 
ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 350Watt/230Volt. 
Διαστάσεις: 20x25x35cm

πλαστική κανάτα inox κανάτα
BB255E BB255SE

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΩΝ

CAC135 ανοξείδωτη 0,94 140
CAC134 πλαστική 1,3 85

Μοντέλο Λίτρα Kg €
BB255E 1,3 3 160

BB255SE 0,94 4 275
ανταλλακτικά:

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει δύο 
πλαστικές κανάτες άθραυστες, 
στοιβαζόμενες, χωρητικότητας 
0,9 Lit και 2 Lit. Ρύθμιση 
στροφών. 
Βάρος 5,5 Kg. 
Ισχύς 2 Kw/230 Volt. 
Διαστάσεις 21x21x50 cm.  
Μοντέλο CB606D. 
Τιμή: 130€

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει δύο 
πλαστικές κανάτες άθραυστες, 
στοιβαζόμενες, χωρητικότητας 
0,9 Lit και 2 Lit. Κατάλληλο 
για σπάσιμο πάγου. Έχει 
ηλεκτρονική ρύθμιση, ένδειξη 
ταχύτητας και χρόνου. Είναι 
αθόρυβο. Φέρει πλαστικό 
καπάκι για την εξάλειψη του 
θόρυβου. Στροφές έως 42.000 
RPM. Βάρος 7,2 kg. 
Ισχύς 2,2 Kw/230 volt. 
Διαστάσεις  28x35x52 cm. 
Μοντέλο CB669D. 
Τιμή: 220€

Θερμαινόμενο μπλέντερ KARAMCO. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει δύο κανάτες: 
χωρητικότητα πλαστικής κανάτας 1,2 Lit, 
χωρητικότητα ανοιξείδωτης κανάτας 2 Lit. Με 
ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας 
και της ταχύτητας. Στροφές έως 38.000 RPM. Βάρος 
6,5 kg. Ισχύς 2,2 Kw /230 Volt. 
Ισχύς θέρμανσης 0,7 Kw/230 Volt. 
Διαστάσεις 21x24x52 cm. 
Μοντέλο CB666D 
Τιμή:195€
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Μπλέντερ

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με μηχανικό χειριστήριο. 
Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1HP/230Volt. 
Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. 
Μοτέρ 2 ταχυτήτων. Αναμιγνύει 350gr margaritas σε 
12 δευτερόλεπτα. Διαστάσεις: 19,5x21x41cm

BB300E BB340E

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κανάτα polycarbonate 1,4λίτρα στοιβαζόμενη. Δύο ταχυτήτων, 45000rpm στην υψηλή. 
Φέρει inox μαχαίρια και κόμπλερ metal to metal. Ισχύς μοτέρ 1500Watt/230Volt. Διαστάσεις: 29,2x26x39,1cm.

new model
best priceΜοντέλο Χαρακτηριστικά Kg €

BB300E μηχανικό 3 385
BB340E ηλεκτρονικό με 99 προγράμματα 3 395

ανταλλακτικά:
CAC132 πλαστική 110
CAC138 ανοξείδωτη 225

Μοντέλο Χειριστήριο Kg €
MX1000XTPEE μηχανικό 8 620
MX1050XTPEE ηλεκτρονικό 8 630
MX1100XTPEE ηλεκτρονικό 8 640
MX1200XTPEE μηχανικό με ρυθμιζόμενες στροφές 1.500-20.000rpm 10 695

Μπλέντερ vacuum ηλεκτρικό KARAMCO. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αφαιρεί το μεγαλύτερο 
μέρος του οξυγόνου στο εσωτερικό του μπλέντερ, 
διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά, η γεύση του και 
το χρώμα του, με αποτέλεσμα μια πιο λεία, πιο 
γευστική και πιο υγιεινή παρασκευή. Το κάλυμμα 
ελαχιστοποιεί σημαντικά τον θόρυβο που παράγεται 
από ένα τυπικό μπλέντερ υψηλής ταχύτητας. Με 
6 μαχαίρια από ειδικό κράμα και το 3D σύστημα 
κίνησης, που επιτρέπει βαθειά ανάμειξη καθώς 
μετακινούνται τα συστατικά κάτω στον πυθμένα. 
Auto-blending function. 
Διαστάσεις: 216x240x443mm. 
Χωρητικότητα 1,9lit. Ισχύς: 
1500Watt/230Volt. Βάρος 
6,2Kg. 
Μοντέλο SV500. 
Τιμή: 560€
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Μπλέντερ

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονικό χειριστήριο. 
Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1500Watt/230Volt. 
Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. 
Με οθόνη LCD. Με ρυθμιζόμενες στροφές & 4 
προγράμματα. Βάρος: 10Kg. 
Διαστάσεις: 29x26x40cm.
Μοντέλο MX1300XTPEE
Τιμή: 710€

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονικό χειριστήριο. 
Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1500Watt/230Volt. 
Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. 
Με οθόνη LCD. Με ρυθμιζόμενες στροφές & 4 
προγράμματα. Φέρει καπάκι για την μείωση του 
θορύβου. Βάρος: 11Kg. Διαστάσεις: 29x43x53cm.
Μοντέλο MX1500XTPSEE
Τιμή: 890€

5


	1-39
	1-39

