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Kallid sõbrad!

Pakume Teile rõõmuga STOLLAR tehnikat. 
Meie toodangu väljatöötajaks on maailmas tuntud firma Breville.

Kogu oma rikkaliku ja värvika ajaloo vältel on Breville inimeste elusid rikastanud.

1932. aastal Melbourne Cup hobuste võiduajamiste päeval asutatud Breville Radio 
täitis kiiresti kahe noore Austraalia ettevõtja, Bill O’Brieni ja Harry Norville’i unistu-
sed. Nimetus „Breville“ on tuletatud nende kahe mehe nimedest.

Enam kui 80-aastase teekonna jooksul, mis on olnud tulvil suuri muudatusi inimeste 
elustiilis ja kasutatavates tehnoloogiates, on Breville kasvanud ikooniliseks Austraa-
lia kaubamärgiks.

Selle edu aluseks on olnud disain ja uuenduslikkus. Alates 1974. aasta 
Snack’n’Sandwich võileivagrillist kuni 1999. aasta laia söötmistoruga Juice Foun-
tain™ mahlapressi ja tänapäevase Professional 800 Collection® sarjani on Breville 
põlvkondade viisi pakkunud klientidele inspiratsiooni. Kuigi Breville’i juured on 
Austraalias, müüakse selle tooteid nüüdseks üle kogu maailma, kaasa arvatud  
Ameerika Ühendriikides.

Ent tõelise austraallasena on Breville ülemaailmsest edust hoolimata endiselt kahe 
jalaga maa peal. Breville on elav näide selle kohta, et on veel ettevõtteid, kes oma 
kliente kuulda võtavad. Meie kliendid mõjutavad iga uut toodet, iga disainiuuendust.

Lätis, Leedus, Eestis ja Soomes on tehnika müügil kaubamärgiga STOLLAR.

Lugupidamisega, 
Teie STOLLAR

1932 1974 1999 2007 2010
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Mahlapressid
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Eriti lai 
sisestusava

Kiiruse  
reguleeri

mine

Kerge  
puhastada

Titaaniumist 
tugev  

lõikeketas

Kinetix 
lõiketerade 

süsteem

Võimas 
mootor

Erinevad 
programmid 

jää purus
tamiseks 
ja smuuti 
valmista
miseks

Klaaskann Toote  
garantii

the Juice & Blend™ BJB840
MAhLApress jA bLender

Parimal Stollari  
mahlapressil ja blenderil  
on ühine alus.

Sest 2 pead on ikka  
parem kui 1.
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Froojie™ ketas 
Froojies™ dippidele ja jäätisele
Võimaldab püreerida eriti pehmeid puuvil
ju, näiteks banaane, maasikaid ja mangot.
Säilitab kiudainerikka viljaliha ja mahla, 
et valmistada viljalihaga 100% puuvilja 
Froojies™ kokteile või tervislikke dippe, 
kastmeid, suppe ja šerbette.

Mahlapressi ketas
Mahladele ja kokteilidele
Pressib puu ja aedviljadest puhta mahla, 
täites 250 ml klaasi kõigest viie  
sekundiga.*
Järelejäänud viljaliha sobib ideaalselt 
kookide ja saiakeste valmistamiseks.
* Proovitud õuntega.

ikon™ Froojie™ Juice Fountain® BJE520
MAhLApress

Lai sisestusava
Suurtele viljadele

Reguleeritav kiirus
Optimeerib mahla pressimist

LCD ekraan
Näitab mahlapressimise kiirust

Suur võimsus
Efektiivseks mahlapressimiseks

Pöörded  
minutis

Väga vaikne mootor
Teie mugavuse tagamiseks

Mootori  
garantii

Toote  
garantii
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800JE-l on 1500 W võimsusega kuullaa-
germootor – see on kaks korda suurem kui 
kodusel mahlapressil
Eriti lai tervete puuviljade/aedviljade  
pressimisava
Mikrofiltriga roostevabast terasest nõu ja 
titaankattega lõikeketas
Tasakaalustatud 800JE mahlapressi  
mootori pöörlemiskiirus on 13000 p/min, 
mis suurendab pressitud mahla hulka
Ülekuumenemiskaitse 
Toote garantii 5 aastat

800je

•

•

•

•

•
•

800JE Commercial Juicer
MAhLApress

Mahlapressi ketas
Froojie™ ketas 
84 mm eriti lai ava tervete viljade sisestamiseks 
Reguleeritav kiirus 
LCD ekraan
Võimas 1300 W mootor
13500 pööret minutis
Mootori garantii 5 aastat
Toote garantii 3 aastat

bje520

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ikon™ Froojie™ Juice Fountain® BJE520
MAhLApress

84 mm eriti lai ava tervete viljade sisestamiseks 
Kiiruse reguleerimine 
Kerge puhastada
Titaaniumist tugev lõikeketas
Kinetix lõiketerade süsteem
Võimas 1500 W mootor
Erinevad programmid jää purustamiseks  
ja smuuti valmistamiseks
1,5 liitrine klaaskann
Toote garantii 5 aastat

bjb840

•
•
•
•
•
•
•

•
•

the Juice & Blend™ BJB840
MAhLApress jA bLender
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Võimas 1200 W mootor
84 mm eriti lai ava tervete viljade sisestamiseks 
Mahuga ja eemaldatava vahueraldiga mahlakann
13000 pööret minutis
Mootori garantii 5 aastat
Toote garantii 3 aastat

bje410

•
•
•
•
•
•

Juice Fountain® Plus BJE410
MAhLApress

Võimas 950 W mootor
75 mm eriti lai ava tervete viljade sisestamiseks 
Mahuga ja eemaldatava vahueraldiga mahlakann
13000 pööret minutis
Toote garantii 3 aastat

je95

•
•
•
•
•

Juice Fountain® Professional JE95
MAhLApress

Võimas 750 W mootor
75 mm eriti lai ava tervete viljade sisestamiseks 
12500 pööret minutis
Toote garantii 3 aastat

je70

•
•
•
•

Juice Fountain® Classic JE70
MAhLApress
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Eriti vaikne mootor
Kaks viljaliha filtrit
Tsitrusepress erinevates suurustes viljadele 
Valatud korpus
Mootori garantii 5 aastat
Toote garantii 3 aastat

800Cp

•
•
•
•
•
•

800CP Citrus Press
TsiTrusviLjAde MAhLApress

Võimas 900 W mootor
75 mm eriti lai ava tervete viljade sisestamiseks 
Mahuga ja eemaldatava vahueraldiga mahlakann
14000 pööret minutis
Toote garantii 3 aastat

bje200

•
•
•
•
•

Juice Fountain® BJE200
MAhLApress
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Blenderid
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Tavaline
lõiketerade süsteem

Kinetix®

lõiketerade süsteem

N
ÕU KUJULE KOHALDATUD LÕIKETERAD

Peenestab ja hakib
Ühtlane blenderdamine  
(purustamine)

Segab ja vahustab
Paksu massi jaoks

Ühtlane segamine
Kinetix® lõiketerade süsteem aitab ühtlasemalt segada. Eriti laiad 
lõiketerad peenestavad, hakivad ja segavad koostisosad paksema massi 
saamiseks Kinetix® blenderiga on võimalik valmistada suurepäraseid 
vahutavaid piimakokteile ja mehusid, samuti pakse kastmeid ja 
kreemsuppe.

Purustab jää paari sekundiga
Kinetix® lõiketerade süsteem purustab jää külmade kokteilide ja 
kreemsuppide tarbeks. Katsetage ühte antud retseptidest või mõelge 
välja uus koostisosade kombinatsioon värskendavale joogile.

Multifunktsionaalne köögiseade
Nuppu vajutades Kinetix® blender mitte ainult ei sega, vaid ka 
töötleb toiduaineid erinevalt. Kinetix® blenderit on võimalik kasutada 
koostisosade lihtsaks hakkimiseks ja peenestamiseks. Peenestage 
pähklid või maitseroheline paari sekundiga ning tükeldage liha või kala. 

Vaikne töötamine ja lihtsalt puhastatavad pinnad 
Kinetix® blenderi efektiivne lõiketerade süsteem on vaikne ja võimas, 
samuti pikaealine. Läbimõeldud konstruktsioon tagab lihtsa pinna 
puhastamise ja kuna blenderil on vähem koostisosi, võib selle lahti 
võtta paari sekundiga, mis muudab söögitegemise puhtaks rõõmuks.

Kahekordne töötlemine
Lisaks mitmetele teistele kasutusvõimalustele on Kinetix® blenderil 
ka erinevate toiduainete töötlemise funktsioon. Kahekordse töötlemise 
funktsioon peenestab ja hakib, segab ja vahustab, tagades suurepärase 
tulemuse liigse pingutuseta.

Kinetix® lõiketerade süsteem

Keskel olevad lõiketerad tõmbavad toiduained allapoole, purustavad need  
ning segavad sametiseks kokteiliks. Anuma põhjas olevad lõiketerad vahustavad 

toiduained ja töötlevad need õhuga kreemjaks koostiseks.
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the Kinetix® Aero BBL420
reGuLeeriTAvA KiiruseGA bLender

Kinetix® lõiketerad ja anum
Võimas 1000 W mootor
Kiiruse reguleerimise võimalus
Sakilised roostevabast terasest lõiketerad
Ergonoomilise lõiketera saab puhastamiseks hõlpsalt 
eemaldada
1,6-liitrine borosilikaadist klaasanum
Impulsifunktsioon jää purustamiseks
Toote garantii 3 aastat

bbL420

•
•
•
•
•

•
•
•

the Kinetix® Icon™ BBL550
reGuLeeriTAvA KiiruseGA bLender

Kinetix® lõiketerad ja anum
Võimas 1000 W mootor
5 kiirust elektroonilise juhtimisega  
ja pulsi režiim
Ergonoomilise lõiketera saab puhastamiseks hõlpsalt 
eemaldada
1,5-liitrine klaasanum
Elegantne roostevabast terasest korpus
Toote garantii 3 aastat

bbL550

•
•
•

•

•
•
•

Alates augustist 2013.
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Kohv
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Automaatne vajaliku 
kohvipuru koguse valik, 
sõltuvalt kohviubade 
jahvatuse jämeduse 
muutustest. 

Kohvipuru koguse  
kindlaksmääramine

Käsitsi reguleerimine

Reguleeritav kohviubade  
jahvatuse jämedus

Automaatne jahvatamine

Roostevabast terasest koonilised 
kahvatuskettad

Kohviubade mahuti mahtuvus

Toote garantii

the Smart Grinder™ BCG800
KOhvivesKid



Kohvioast espressoni
Vähem kui minutiga

Kohvioad kohviautomaadis
Kooniliste jahvatusketastega  
kohviveskid

Vajaduse järgi jahvatatud kohv
Programmeeritav ja reguleeritav 
kogus

Programmeeritav portsjon
Kohv maitse järgi

Kõrgsurvepump
Valmistatud Itaalias

Toote  
garantii

Kahekihilised filtrid
Antud filtrid on valmistatud selleks, et espres
so kohvi tegemine toimuks alati hõlpsalt

Seadistatud jahvatuse jämedus
Reguleerige kahekihilise filtri peale ning 
kohiviubade jahvatuse jämeduse reguleerimine 
toimub automaatselt

Statsionaarne press ühes survenäidikuga
Pressimine ekstraktsiooniks ettevalmistami
seks. Pressige jahvatatud kohv kuni etteantud 
jooneni, kohvipuru on espresso valmistamiseks 
valmis

Alus automaatseks jahvatuseks 
filtrinõusse
Kohviveski töötamise automaatne alustamine 
ja lõpetamine. Kohviveski töötamise alusta
miseks asetage filtrinõu lihtsalt alusele ning 
oodake, kuni kohvioad saavad jahvatatud.

Väljamõõdetud kogus
Värskelt jahvatud kohvioad puistatakse värsku
se säilitamiseks ja ülejääkide vähendamiseks 
otse filtrisse

Ekstraktsioonisurve järgimine
Surveindikaator võimaldab tagada optimaalse 
ekstraktsioonisurve

Oma telje ümber pöörlev auru etteande-
toruke
360kraadi pöörlev auru etteandetoruke ühes 
kohvivahu tekitamiseks ette nähtud vahutajaga

Täpne temperatuuri reguleerimine
Stollari digitehnoloogia võimaldab tempera
tuuri täpset reguleerimist ja ühes sellega ka 
maitsva ja aromaatse espresso valmistamist

1�

Fresca Espresso Machine™ BES860
prOGrAMMeeriTAv  

espressO KOhviAuTOMAAT



Skanneeri see pilt oma  
nutitelefoniga ja saad rohkem  
infot Stollari BES860 kohta!  
(Adobe Reader PDF file, 2 mb)

Kohviarmastajate klubi
Te võite tutvuda BES��0 espressoautomaadiga 
videoesitlusega meie interneti koduleheküljel:

www.stollar.eu/coffee

värske on hea
Antud lihtne test on tõenduseks, et värskelt jahvatatud koh-
viubadest valmistatud espressol on toredalt paks vahukord.

Kohvioad säilitavad pärast jahvatamist oma värskuse 
ainult mõne minuti jooksul, sest vahtu moodustavad 
aromaatsed õlid hakkavad kohe oksüdeeruma. 

Piltidel on ära toodud värskelt jahvatatud ubadest 
valmistatud kohv ja varem jahvatatud kohviubadest 
valmistatud kohv. Mõlemad pildid on tehtud 10 sekundi 
jooksul pärast espresso väljavalamist.

Ülaltoodut arvesse võttes on Stollar Fresca Espresso 
Machine valmistatud statsionaarse kohviveskiga, mis 
võimaldab kohviportsjoni reguleerimist. Stollar Fresca 
Espresso Machine tagab vajaliku kogusega kohviportsjoni 
serveerimisega selle, et jahvatatud kohv on alati värske, 
kreemjas espresso on hurmava aroomiga.

1 minutit tagasi  
jahvatatud kohvioad

10 minutit tagasi  
jahvatatud kohvioad

1�
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Tee
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One Touch Tea Maker BTM800
AuTOMAATne TeeKeeTjA 

Teesõela automaatne allalaskmine  
ja ülestõstmine
Tagab tee optimaalse tõmbamise 

Reguleeritav valmistamistemperatuur
5 fikseeritud seadistust

Reguleeritava kangusega tee
3 fikseeritud seadistust

� tassi tee jaoks ette nähtud teekann
Duaalse funktsiooniga

Automaatne teevalmistamise algus
Alusta ja edasi toimub kõik ise 

Toote  
garantii

1 2 3 4KUUMUTAMINE AUTOMAATNE  
ALLALASKMINE

TÕMBAMINE AUTOMAATNE 
ÜLESTÕSTMINE

Temperatuuriregu
leerimisseadme 
abil kuumutatakse 
vesi sellise tem
peratuurini, mida 
läheb vaja antud 
teesordist ideaalse 
teejoogi valmista
miseks. 

Teesõel laskub 
automaatselt 
õigel veetempera
tuuril, et teel oleks 
optimaalne maitse 
ja aroom. 

Reguleeritavad 
tee valmistamise 
ajaseadistused 
määravad ära tee 
kanguse – kange 
tee, keskmise 
kangusega tee, 
lahja tee. 

Teesõela au
tomaatne ülestõst
mine ettenaähtud 
ajal hoiab ära selle, 
et tee ei tõmbaks 
ülemäära kaua.

Skanneeri see pilt oma  
nutitelefoniga ja saad rohkem infot 
Stollari BTM800 kohta!  
(Adobe Reader PDF file, 2 mb)

Ideaalse tee valmistamiseks:
Ideaalselt maitsva ja aromaatse tee saate siis, kui tee on õigel temperatuuril ette 
nähtud aja jooksul tõmmanud.
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Šerbett

the Smart Kettle™ 
veeKeeTjA reGuLeeriTAvA 

TeMperATuuriGA

Reguleeritav temperatuur
5 temperatuuri seadistust

Hoiab soojana 
20 minutit

� tassi 
Suur maht

Kiire keetmine 
Suur võimsus

Garantii 
Kvaliteedi garantii

bKe820

bKe820W

Alates juunist 2013.



1�

Jõhvikad

Must seesam

Reguleeritav elektrooniline juhtimine 
5 erinevat temperatuuri seadistust tee ja kohvi  
optimaalseks valmistamiseks, helisignaal, 
mis teavitab valitud vee temperatuurini 
jõudmisest.

“Keep warm” (hoida soojana) nupp 
Säilitab kuumutatud vee valitud  
temperatuuril 20 minutit.

Tee keetmine õige veetemperatuuriga 
Optimaalse kvaliteedi ja maitse saamiseks 
on erinevate teede keetmiseks vajalik erinev 
temperatuur.

bKe820r

bKe820b

the Smart Kettle™ 
veeKeeTjA reGuLeeriTAvA 

TeMperATuuriGA

Alates juunist 2013.

Alates juunist 2013.
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Kõrgekvaliteetsest poleeritud  
roostevabast terasest korpus
Mahtuvus 1,7 liitrit
Ühtlaselt avanev aknaga kaan
Kaks veetaseme näidikut
2400W kiirkeetmistehnoloogia
5 erinevat temperatuuri seadistust 
tee optimaalseks valmistamiseks 
hoiatussignaaliga
Toote garantii 3 aastat

bKe820

•

•
•
•
•
•

•

the Smart Kettle™ BKE820
veeKeeTjA reGuLeeriTAvA  
TeMperATuuriGA

Teekorv laskub ja tõuseb automaatselt
Viie eelprogrammeeritud seadistusega muudetavad 
temperatuurid.
Kolme eelprogrammeeritud seadistusega muudetavad 
kangused.
1,5 liitrine kaaskann
Automaatkäivitus
Toote garantii 3 aastat

bTM800

•
•

•

•
•
•

One Touch Tea Maker BTM800
AuTOMAATne TeeKeeTjA 

Kõrgekvaliteetsest poleeritud  
roostevabast terasest korpus
Pehmendusega varustatud kaas
Kaks veetaseme näidikut
Mahtuvus 1,7 liitrit
Automaatne väljalülitumine ja kuivkeedukaitse
Pöörlev juhtmeta alus juhtmehoidikuga
Toote garantii 3 aastat

bKe590

•

•
•
•
•
•
•

the Soft Top™ BKE590
veeKeeTjA
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Pehmendusega varustatud kaas
Kaks veetaseme näidikut
Mahtuvus 1,7 liitrit
2400W kiirkeetmistehnoloogia
Automaatne väljalülitumine  
ja kuivkeedukaitse
Toote garantii 3 aastat

bKe620

•
•
•
•
•

•

the Comfort Kettle™  
BKE620
veeKeeTjA

Pehmendusega varustatud kaas
Kaks veetaseme näidikut
Mahtuvus 1,7 liitrit
2400W kiirkeetmistehnoloogia
Automaatne väljalülitumine  
ja kuivkeedukaitse
Toote garantii 3 aastat

bKe620r

•
•
•
•
•

•

the Comfort Kettle™  
BKE620R
veeKeeTjA

Pehmendusega varustatud kaas
Kaks veetaseme näidikut
Mahtuvus 1,7 liitrit
2400W kiirkeetmistehnoloogia
Automaatne väljalülitumine  
ja kuivkeedukaitse
Toote garantii 3 aastat

bKe620b

•
•
•
•
•

•

the Comfort Kettle™  
BKE620B
veeKeeTjA

the Smart Kettle™ 
BKE820W
veeKeeTjA reGuLeeriTAvA 
TeMperATuuriGA

the Smart Kettle™ 
BKE820R
veeKeeTjA reGuLeeriTAvA 
TeMperATuuriGA

the Smart Kettle™ 
BKE820B
veeKeeTjA reGuLeeriTAvA 
TeMperATuuriGA

Kõrgekvaliteetsest poleeritud  
roostevabast terasest korpus
Mahtuvus 1,7 liitrit
Ühtlaselt avanev aknaga kaan
Kaks veetaseme näidikut
2400W kiirkeetmistehnoloogia
5 erinevat temperatuuri seadistust 
tee optimaalseks valmistamiseks 
hoiatussignaaliga
Toote garantii 3 aastat

bKe820W

•

•
•
•
•
•

•

Kõrgekvaliteetsest poleeritud  
roostevabast terasest korpus
Mahtuvus 1,7 liitrit
Ühtlaselt avanev aknaga kaan
Kaks veetaseme näidikut
2400W kiirkeetmistehnoloogia
5 erinevat temperatuuri seadistust 
tee optimaalseks valmistamiseks 
hoiatussignaaliga
Toote garantii 3 aastat

bKe820r

•

•
•
•
•
•

•

Kõrgekvaliteetsest poleeritud  
roostevabast terasest korpus
Mahtuvus 1,7 liitrit
Ühtlaselt avanev aknaga kaan
Kaks veetaseme näidikut
2400W kiirkeetmistehnoloogia
5 erinevat temperatuuri seadistust 
tee optimaalseks valmistamiseks 
hoiatussignaaliga
Toote garantii 3 aastat

bKe820b

•

•
•
•
•
•

•
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Röstrid
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Mootoriga 
Lift & Look™
Nupuvajutusega on võimalik röstimist 
katkestamata jälgida selle kulgu ja takis
tada kõrbemaminekut.

A bit More™
Et tulemus oleks just see, pikendab 
röstimist 30 sekundi võrra.

Viilu automaatne tõstmine ja 
langetamine
‘Lift & Look™’ funktsioon –  
pruunistusastme hindamiseks
‘A Bit More™’ funktsioon –  
täiendavaks pruunistamiseks
Röstimise LED-näidik
Spetsiaalsed laiad  
ise keskele liikuvad avad
Helisignaal
Toote garantii 3 aastat

bTA820

•

•

•

•
•

•
•

the Smart Toast™  
BTA820
rösTer 

Viilu automaatne tõstmine ja 
langetamine
‘Lift & Look™’ funktsioon –  
pruunistusastme hindamiseks
‘A Bit More™’ funktsioon –  
täiendavaks pruunistamiseks
Röstimise LED-näidik
Spetsiaalsed laiad  
ise keskele liikuvad avad
Helisignaal
Toote garantii 3 aastat

bTA820W

•

•

•

•
•

•
•

the Smart Toast™  
BTA820W
rösTer 

Viilu automaatne tõstmine ja 
langetamine
‘Lift & Look™’ funktsioon –  
pruunistusastme hindamiseks
‘A Bit More™’ funktsioon –  
täiendavaks pruunistamiseks
Röstimise LED-näidik
Spetsiaalsed laiad  
ise keskele liikuvad avad
Helisignaal
Toote garantii 3 aastat

bTA820r

•

•

•

•
•

•
•

the Smart Toast™  
BTA820R
rösTer 

Viilu automaatne tõstmine ja 
langetamine
‘Lift & Look™’ funktsioon –  
pruunistusastme hindamiseks
‘A Bit More™’ funktsioon –  
täiendavaks pruunistamiseks
Röstimise LED-näidik
Spetsiaalsed laiad  
ise keskele liikuvad avad
Helisignaal
Toote garantii 3 aastat

bTA820b

•

•

•

•
•

•
•

the Smart Toast™  
BTA820B
rösTer 
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Jäätis



Alates juunist 2013.
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See on esimene jäätisemasin, mis tunnetab 
automaatselt jäätisesegu kõvaduse vastavalt 
teie valikule, valmistab jäätise, sorbeti või 
gelato ning hoiab jäätise kuni serveerimiseni 
sobival kõvadusastmel.

the Smart Scoop™ BCI600
jääTiseMAsin 

Nakkumatu 
kattega  
1liitrine 

anum

Hoiab jäätise 
külmana 

kuni 3 tundi

Eeljahutus
süsteem kuni 

30 °C

Isekülmutav 
keskkon
nasäästlik 

kompressor

Automaatsed 
ja käsitsi 

kasutatavad 
funktsioonid

12  
kõvadusastet

Taustaval
gusega  

LCDekraan

Roostevabast 
terasest 
korpus

Toote  
garantii
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800GR Professional Grill
GriLL

Kõrbemisvastase kattega küpsetusplaadid 
Need plaadid on kaetud toiduainetele kahjutu 
kõrbemisvastase Quantanium™ ning kriimus
tuskindla titaanist kattega, mis võimaldab 
küpsetada võid ja õli kasutamata.

Ruumides kasutatav grill
Avatuna muudetakse 2400 W võimsusega grill 
2270 cm² laia pindalaga grilliks, mida saab 
kasutada ruumides. Kaks plaati võimaldavad 
ideaalselt küpsetada erinevaid toiduaineid 
munadest kuni lihani.

Mitmekesised küpsetusvõimalused
Ülemine plaat on ribiline, millel saab täiusli
kult küpsetada liha. Omakorda alumine plaat 
kindlustab parema kokkupuute küpsetuspinna
ga, mis soodustab kiiret valmimist.

Reguleeritav kõrgus
Ülemist plaati saab reguleerida kuuele 
erinevale kõrgusastmele, et reguleerida rõhku 
õrnadele toiduainetele, näiteks kalale, või 
hoida ülemist plaati avatuna sulatamiseks ja 
pitsa soojendamiseks.

Reguleeritav kalle
Kalde regulaator reguleerib grilli alumise 
plaadi kallet. Lükata plaat vastava nurga alla, 
et rasv voolaks rasvanõusse ja küpsetamine 
toimuks rasvata. Munade ja pannkookide praa
dimiseks ilma rasva äravooluta lükata plaat 
horisontaalasendisse.

Kuumutamise juhtimine
Kuumuse taset võib reguleerida alates 175°C 
võileibade valmistamiseks kuni 235°C liha 
ja kana küpsetamiseks. Ühtlase kuumuse 
reguleerimiseks on igal plaadil iseseisvad 
temperatuuri sensorid.

Suur võimsus

Maksimumtemperatuur

Mitmekesised  
küpsetusvõimalused

Kõrbemisvastase kattega 
küpsetusplaadid

Roostevabast terasest korpus

Toote garantii
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Maksimumvõimsus: 2000 W
Alumiiniumist survevalukorpus
Vastupidav metallmehhanism
Ülekuumenemise eest kaitsev ohutuslüliti
Tagurpidifunktsioon
3 jahvatustera
Toote garantii 3 aastat

bMG800

•
•
•
•
•
•
•

the Power Grind BMG800 
hAKKLihAMAsin

Maksimumvõimsus: 1500 W
Ainulaadne LCD-ekraan, mis kuvab töötamisaja ja mootoritem-
peratuuri
Vastupidav metallmehhanism
Ülekuumenemise eest kaitsev ohutuslüliti
Tagurpidifunktsioon
3 jahvatustera
Toote garantii 3 aastat

bMG600

•
•

•
•
•
•
•

the Power Grind BMG600 
hAKKLihAMAsin

Maksimumvõimsus: 2000 W
2 kiirust
Vastupidav metallmehhanism
Ülekuumenemise eest kaitsev ohutuslüliti
3 jahvatustera
Toote garantii 3 aastat

bMG550

•
•
•
•
•
•

the Power Grind BMG550 
hAKKLihAMAsin

Alates juunist 2013.
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bMG600
Hakklihamasin

bMG550
Hakklihamasin

bMG800
Hakklihamasin

je95
Mahlapress

je70
Mahlapress

bje410
Mahlapress

800je
Mahlapress

bje520
Mahlapress

bjb840
Mahlapress ja blender

800Cp
Tsitrusviljade mahlapress

bbL420
Blender

bje200
Mahlapress

bbL550
Blender
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bKe620
Teekannu seeria

bTA820
Automaatrösteri seeria

bCi600
Jäätisemasin

bKe820
Teekannu seeria

bKe590
Veekeetja

bes860
Espresso kohviautomaat

bCG800
Kohviveskid

bTM800
Automaatne teekeetja

800Gr
Grill
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