
         Rowzer: 28102010
hossz 335 mm x szél 190 mm x mag 475 mm

      súly: 18 Kg

Fabricado por Taurus Professional y distribuido en colaboración 
con International Cooking Concepts (ICC)

1-10-es skálán kiválasztható az adagok 
mennyisége, így elkerülhető a pazarlás.

Lehetővé teszi, hogy a fagylaltokat
és sorbet frissen elkészítve tálaljuk.

Selection of the number of portions 
from 1 to 10 which avoids losses of product.

Allows ice-cream and sorbets to be always 
served as if freshly made.

A pengék kialakítása és a sűrített 
levegős áramlási rendszer segítségével 
a textúra lágy lesz és mindig megfelelő 
                                                hőmérsékletű.

The texture combines smoothness and 
temperature, obtained thanks to the 
design of the blades and the lightness 
provided by a compressed-air driven 
�ow system.

3 független motor;

                            800W a pengékhez -

 250W az orsó mozgatásához -

         harmadik motor az erős 
                         légpumpához - 

( 15L / min )

3 independent engines:

- 800W for blades operation

- 250W to raise and lower the spindle

- Third engine with powerful air pump
( 15L / min )

 Gondos tervezés és vonzó kialakítás 
kiváló minőségű öntött-alumínium test.

2 rozsdamentes acél pohárral és a 
hozzá tartozó fedővel felszerelt. 

Könnyen olvasható kék LCD kijelző.

Careful design and appearance, 
high quality die-cast aluminium body.

Supplied with 2 stainless steel beakers
and its corresponding lids.

Easy reading blue LCD display.

A speciális orsótisztító program  
nemcsak a készülék tisztán tartásában 

segít, de növeli annak élettartamát is.

            A kivehető tálca által biztosított 
területnek és a speciális tengely-

rögzítésnek köszönhetően, a főző-
pohár kezelése rendkívül egyszerű.

The speci�c spindle cleaning programme 
facilitates simple cleaning and guarantees 
a longer lifespan of the appliance.

Easy handling of the beaker in case 
of spindle lock, thanks to the space 
provided by the removable tray, which 
simpli�es the extraction of the jug.

Díjmentesen hívható:
    06 80 620 800
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