
PROFESSIONAL SOLUTIONS

Νέο επαγγελματικό 
μπλέντερ με μοτέρ  
νέας τεχνολογίας
Brushless DC Μotor

ΜΠΛΈΝΤΈΡ 
COLORATO CLB-100BDC

 ■ Τάση: 220-240V-/50Hz
 ■ Ισχύς: 1000W
 ■ Χωρητικότητα κανάτας: 2000ml
 ■ Μέγιστη ταχύτητα: 15000r/min
 ■ Διαστάσεις: 224χ288χ508mm (ΠχΒχΥ)
 ■ Βάρος: 7.2kg
 ■ Διαθέτει υψηλής ταχύτητας brushless DC μοτέρ, χωρίς καρβουνάκια. 

Είναι ιδανικό για θρυμματισμό πάγου, πολτοποίηση φρούτων, 
λαχανικών, παρασκευή smoothies, μιλκσέικ, γρανίτες, κοκτέιλ κτλ.  

 ■ Ελέγχεται από μικροϋπολογιστή ώστε κάθε πρόγραμμα  
να λειτουργεί σε διαφορετική ταχύτητα ομοιόμορφη,  
εύκολη και γρήγορη την ανάμειξη των υλικών.

 ■ Εύκολος καθαρισμός/συντήρηση.  
Όλα τα εξαρτήματα της κανάτας αφαιρούνται εύκολα  
και πλένονται (συμπεριλαμβανομένου του μαχαιριού)

 ■ Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, 
επαγγελματικές κουζίνες, φαστ-φουντ κ.α...

Brushless DC Μotor
1000W υψηλής ταχύτητας, 
μεταλλασσόμενης συχνότητας, 
διαθέτει τα εξής πλεονεκτήματα:

 ■ Μεγάλη απόδοση
 ■ Μεγάλη διάρκεια ζωής
 ■ Ελάχιστη κατανάλωση - 

εξοικονόμηση ενέργειας
 ■ Ελάχιστος θόρυβος,  

χωρίς αναταράξεις
 ■ Πολλές επιλογές ταχύτητας 

περιστροφής
 ■ Ελαφρύ αλλά με μεγάλη ισχύ
 ■ Αξιόπιστο, ανθεκτικό  

και εύχρηστο
 ■ Χωρίς καρβουνάκια

Ηλεκτρονικός πίνακας χειρισμού, 
με πλήκτρα αφής και πολλαπλές 
λειτουργίες. Διαθέτει LCD timer  
που βοηθά στην παρασκευή ιδανικών 
μειγμάτων στο σωστό χρόνο.  
Διαθέτει:

 ■ Διακόπτη ΟΝ/OFF
 ■ Διακόπτη στιγμιαίας  

λειτουργίας PULSE
 ■ Ρύθμιση στροφών HIGH-LOW
 ■ Προγράμματα ανάμειξης  

διαφόρων μειγμάτων:
1. Ανάδευση-παρασκευή 

λεπτόρρευστων υγρών (15 δευτ.)
2. Θρυμματισμός πάγου και 

σκληρών τροφών (31 δευτ.).  
Κατάλληλο για παρασκευή 
γρανίτας.

3. Ομοιόμορφη ανάμειξη δύο  
ή περισσότερων υλικών  
(35 δευτ.). Παρασκευή  
κοκτέιλ, μαγιονέζας κ.α..

4. Ανάμειξη υλικών σε πηχτό  
υγρό (78 δευτ.) για την 
παρασκευή smoothies, 
μιλκσέικ, φρουτοχυμών, 
κέτσαπ, ντρέσινγκ σαλάτας κ.α..

Κανάτα πολυκαρμπονική (PC)  
με μεζούρα.
Κανάτα άθραυστη, διάφανη, 
χωρητικότητας 2lit, διαθέτει 
μεζούρα μέτρησης ποσότητας,  
με θερμοσταθερότητα, ασφαλής 
και φιλική προς τον χρήστη.

Κάλυμμα ασφαλείας  
μείωσης θορύβου
Το κάλυμμα ασφαλείας μειώνει 
αποτελεσματικά το θόρυβο και 
προσφέρει διπλή ασφάλεια, για το 
χρήστη, αλλά και για τη συσκευή.

Έπαγγελματικό ανοξείδωτο μαχαίρι
Κάνει την ανάμειξη πιο ασφαλή  
και δίνει εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Γρανάζι αρσενικό κανάτας 
ενσωματωμένο με εσωτερικό 
ρουλεμάν άριστης ποιότητας.

Θηλυκό μεταλλικό γρανάζι μοτέρ

www.colorato.net

Υψηλή 
απόδοση

Φιλικό 
προς το 

περιβάλλον
Έξοικονόμηση 

ενέργειας
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ΈΠ°¡¡ΈΛΜ°Τ¹Κ¸ 
ΦΡΥ¡°Ν¹ΈΡ°-ΤÃªΤ¹ΈΡ°  
COLORATO CLT-418SS

 ■ Ισχύς: 1,8KW
 ■ 4 θέσεων (4 τεμ. φρυγανιές)
 ■ Διακόπτης 2 ή 4 θέσεων
 ■ Περιστροφικός χρονοδιακόπτης  

5 λεπτών
 ■ Ανοξείδωτο περίβλημα
 ■ Ανοξείδωτο συρτάρι  

για εύκολο καθάρισμα
 ■ Διαστάσεις: 303χ213χ220mm (ΠχΒχΥ)
 ■ Βάρος: 4Kg

ΈΠ°¡¡ΈΛΜ°Τ¹Κ¸  
ΦΡ°Π¹ΈΡ°   
COLORATO CLDM-400A

 ■ Ισχύς μοτέρ: 400W
 ■ Στροφές μοτέρ/λεπτό: 8000/16000
 ■ Διακόπτης 2 ταχυτήτων
 ■ Ανοξείδωτο κύπελλο 0,9lit
 ■ Διαστάσεις: 200χ230χ500mm (ΠχΒχΥ)
 ■ Βάρος: 3,63Kg

ΈΠ°¡¡ΈΛΜ°Τ¹Κ¸  
¸ΛΈΚΤΡÃΝ¹Κ¸  
ΈΠ°¡¿¡¹Κ¸ ΈªΤ¹°  
COLORATO CLIC-300DT

 ■ Ισχύς: 3000W
 ■ Ηλεκτρονικό timer και LED display  

για ρύθμιση όλων των λειτουργιών
 ■ Ρύθμιση ισχύος 10 θέσεων (400W-3000W)
 ■ Ρύθμιση θερμοκρασίας  

10 θέσεων (60οC-240οC)
 ■ Ρύθμιση χρονοδιακόπτη από 1-120 λεπτά
 ■ Ηλεκτρονική προστασία από υπερθέρμανση
 ■ Πυρίμαχο γυαλί άριστης ποιότητας και 

σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
 ■ Διαστάσεις: 320χ420χ100mm (ΠχΒχΥ)
 ■ Βάρος: 5,14Kg

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή λειτουργεί με σκεύη που είναι 
κατασκευασμένα μόνο για επαγωγικές εστίες.

ΈΠ°¡¡ΈΛΜ°Τ¹Κ¸ 
µ°ΦΛ¹ΈΡ°  
COLORATO CLWM-12DT1
°νοξείδωτη ηλεκτρονική

 ■ Ισχύς: 1,2KW
 ■ Γενικός διακόπτης ON/OFF
 ■ Ηλεκτρονική ρύθμιση  

θερμοκρασίας από 1-300οC
 ■ Ηλεκτρονική ρύθμιση χρόνου ψησίματος, 

από 0-1 λεπτά, 0-5 λεπτά, 0-9 λεπτά
 ■ 10 λεπτά αναμονή για θερμοκρασία 200οC
 ■ Περιστρεφόμενη κατά 180ο

 ■ Ανοξείδωτο ταψάκι για εύκολο καθάρισμα
 ■ Διαστάσεις: 255x465x295mm (ΠχΒχΥ)
 ■ Βάρος: 8,8Kg

ΈΠ°¡¡ΈΛΜ°Τ¹Κ¸ 
ΦΡΥ¡°Ν¹ΈΡ°-ΤÃªΤ¹ΈΡ°  
COLORATO CLT-625SS

 ■ Ισχύς: 2,5KW
 ■ 6 θέσεων (6 τεμ. φρυγανιές)
 ■ Διακόπτης 4 ή 6 θέσεων
 ■ Περιστροφικός χρονοδιακόπτης  

5 λεπτών
 ■ Ανοξείδωτο περίβλημα
 ■ Ανοξείδωτο συρτάρι  

για εύκολο καθάρισμα
 ■ Διαστάσεις: 404χ213χ220mm (ΠχΒχΥ)
 ■ Βάρος: 5,8Kg

ΨΥΚΤ¸ª ΜΈ 
Φ¹ΛΤΡ°Ρ¹ªΜΈΝÃ ΝΈΡÃ 
Κ°¹ °Ν£Ρ°Κ¹ΚÃ (ªÃ¢°)

 ■ Παραγωγή κρύου νερού 7οC-12οC 10lit/ώρα
 ■ Παραγωγή ανθρακικού νερού (σόδα) 4,5lit/ώρα
 ■ Ταχεία ψύξη τελευταίας τεχνολογίας 

(BLOCK αλουμινίου)
 ■ Δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε φίλτρο
 ■ Κατανάλωση 180W
 ■ Κομπρεσέρ R134a
 ■ Χρώματα ABS μαύρο-ασημί
 ■ Διαστάσεις: 260x430x370mm (ΠxΒxΥ)
 ■ Βάρος: 17Kg


