PRODUKTU KATALOGS
D I Z A I N A

J A U N U M I

Garšu daudzveidība. Ēdienu māksla

Baristas kvalitātes sniegums
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the Barista Pro™

Baristas kvalitātes sniegums ar jauno intuitīvo
interfeisu, kas nodrošina visu nepieciešamo
informāciju, lai pagatavotu augstas kvalitātes
kafiju mājās. Iebūvētās kafijas dzirnaviņas, samaļ
pareizo kafijas daudzumu, pilnīgai garšai. Ar trīs
sekunžu gatavību un precīzu espresso ekstrakciju,
jūs saņemat gatavu kafiju ātrāk nekā jebkad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intuitīvs lietošanas interfeiss
LCD displejs ar malšanas un ekstrakcijas procesa animācijām
Iebūvētās dzirnaviņas ar malšanas konusu
30 maluma iestatījumi
3 sekunžu ThermoJet® sildīšanas sistēma
PID digitālā temperatūras kontrole (+/- 2˚C)
54mm nerūsējošā tērauda portafiltrs (19-22g)
Programmējami devas apjomi
Zema spiediena priekšinfūzija
9 bāru sūknis
Kartsā ūdens padeves krāns priekš
“Americano”
• Mikro putu piena teksturēšana
• 1650W

SES878BSS Stainless Steel
SES878BTR Black Truffle

JAUNUMS

the Bambino™ Plus

the Bambino ™ Plus apvieno 4 galvenos kafijas
kvalitātes elementus. Baristas kvalitātes
nodrošināšana, izmantojot 54 mm portafiltru
ar 19 gramiem kafijas un automātisko piena
teksturēšanu. Ar 3 sekunžu uzkarsēšanas laiku un
precīzu espresso iegūšanu, jūs saņemat kafiju tasē
ātrāk nekā jebkad agrāk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 sekunžu ThermoJet® sildīšanas sistēma
Zema spiediena priekšinfūzija
PID digitālā temperatūras kontrole
Automātiska skalošana
1.9 litru ūdens tvertne
Regulējama piena temperatūra un tekstūra
Mikro putu piena teksturēšana
54mm nerūsējošā tērauda portafiltrs
480ml nerūsējošā tērauda piena krūze
1600W

SES500BSS Stainless Steel
SES500BTR Black Truffle
SES500SST Sea Salt
SES500DBL Dark Blueberry

JAUNUMS
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the Oracle™ Touch

Nākamās paaudzes pilnībā automātiskais
espresso kafijas automāts ar skārienjutīgo ekrānu.
• Skārienjutīgā ekrāna funkcijas
• Automātiska malšana, devas noteikšana un presēšana, izmantojot
integrētas dzirnaviņas ar koniskiem malšanas diskiem (280 g)
• Automātiskā/manuālā piena temperatūra un tekstūra
• Divi nerūsējošā tērauda boileri vienlaicīgai ekstrakcijai un
teksturēšanai
• PID vadība ierobežo ekstrakcijas temp. līdz +/-1 °C
• Zema spiediena priekšinfūzija
• Pārspiediena vārsts (PV) ierobežo maksimālo ekstrakcijas spiedienu
līdz 9 bāriem
• Uzkarsētais grupas uzgalis saglabā nemainīgu temperatūru no
tvertnes līdz tasei
• Itālijā ražots 15 bāru sūknis
• Karstā ūdens funkcija
• 2400 W

SES990BSS Stainless Steel
SES990BTR Black Truffle

JAUNUMS

the Oracle®

Pasaulē pirmā manuālā espresso kafijas mašīna
ar automātisko malšanas, presēšanas un piena
tekstūras iegūšanas funkciju.
• Automātiski iegūst Zelta standarta četrus elementus
• Automātiska malšana, devas noteikšana un presēšana, izmantojot
integrētas dzirnaviņas ar koniskiem malšanas diskiem (280 g)
• Automātiska/manuāla piena temperatūras un tekstūras regulēšana
• Divi nerūsējošā tērauda boileri vienlaicīgai ekstrakcijai un
teksturēšanai
• PID vadība nodrošina ekstrakcijas temperatūru līdz +/-1°C precizitātei
• Zema spiediena priekšinfūzija
• Spiediena drošinātājvārsts (OPV) ierobežo maksimālo ekstrakcijas
spiedienu līdz 9 bāriem
• Uzkarsēta darba grupa nodrošina stabilu temperatūru no tvertnes
līdz tasei
• Itālijā ražots 15 bāru sūknis
• Karstā ūdens funkcija
• 2400 W

BES980

the Knock Box™ Mini

the Temp Control™

• Ilgstošas lietošanas,
dilumizturīgs sitienu stienis
• Viegli iztīrāms izņemams
trauks
• Nerūsējošs tērauds

• 480 ml nerūsējoša tērauda krūze
• Integrēts termometrs optimālas
temperatūras piena tekstūrai
• Latté mākslai ideāli piemērots
snīpis

SES001

SES003

Sevišķi izturīgā tvertne
ir eleganta un parocīga.
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Piena krūze ar
temperatūras sensoru.

the Dual Boiler™

Pasaulē pirmais sadzīves espresso automāts, kas
atbilst Zelta standartam.
Baristas kvalitātes kafejnīcas kafija. Tā ir precīzas
darbības ierīce, kas ir paredzēta tam, kurš vēlas
pilnībā kontrolēt procesu no pupiņas līdz tasei.
• Spiediena drošinātājvārsts (OPV) ierobežo maksimālo ekstrakcijas
spiedienu līdz 9 bāriem
• Lietotāja atkaļķojami boileri
• Itālijā ražots 15 bāru sūknis
• LCD saskarne ar fona apgaismojumu
• Karstā ūdens funkcija
• 2200 W

SES920

the Barista™ Touch

Automātiskais espresso kafijas automāts ar
skārienjutīgo ekrānu kompaktā izmērā.
• Skārienjutīgā ekrāna funkcijas
• Automātiska malšana, devas noteikšana un presēšana, izmantojot
integrētas dzirnaviņas ar koniskiem malšanas diskiem (280 g)
• Inovatīva karsēšanas sistēma nodrošina optimālu ekstrakcijas
temperatūru 3 sekunžu laikā
• Automātiskā piena temperatūra un tekstūra
• PID vadība ierobežo ekstrakcijas temp. līdz +/-1 °C
• Zema spiediena priekšinfūzija
• Pārspiediena vārsts (PV) ierobežo maksimālo ekstrakcijas spiedienu
līdz 9 bāriem
• Itālijā ražots 15 bāru sūknis
• Karstā ūdens funkcija
• 2400 W

SES880

JAUNUMS

the Barista Express™

Baristas kvalitātes kafejnīcas kvalitāte,
viss nepieciešamais kompaktā izmērā.
•
•
•
•
•

Spiediena manometrs palīdz nodrošināt optimālu kafijas ekstrakciju
Zema spiediena priekšinfūzija
Itālijā ražots 15 bāru sūknis
Karstā ūdens funkcija
1850 W

SES875
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the Infuser™

Baristas kvalitātes veiktspēja un vadība par
pieņemamu cenu .
•
•
•
•
•
•

PID temperatūras vadība
Zema spiediena priekšinfūzija
Termoelementa sistēma
Itālijā ražots 15 bāru sūknis
Karstā ūdens funkcija
54 mm nerūsējoša tērauda filtrkausiņš

BES840

the Duo-Temp™ Pro

Baristas kvalitātes kafija ar pieņemamu cenu.
• Itālijā ražots 15 bāru sūknis
• Karstā ūdens funkcija
• 1700 W

SES810

the Precision™ Brewer

Kafijas automāts ar piltuvi un digitālo PID
temperatūras kontroli.
•
•
•
•

Precīza karsēšanas sistēma un automātiskā pilēšanas apturēšana
Regulējama temperatūra
Atbilst Zelta standartam
Gatavošana ar auksto metodi

SDC400/450

JAUNUMS

Produkts būs pieejams gada otrajā pusē.

the Pour Over
adapteris ir nopērkams
atsevišķi.
SDC003
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the Milk Café™

Automātiskais piena putotājs.
•
•
•
•

Indukcijas karsēšana vienmērīgai karstuma sadalei
Regulējami temperatūras iestatījumi
Liels 4 tašu tilpums putotam pienam
Iebūvēts mērkauss dažādu aromātisku dzērienu
pagatavošanai
• Putošanas diski Cappuccino un Latté pagatavošanai

the Steam Wand
Cleaner™

• Noņem sausos piena atlikumus
• 10 pulvera paciņas

SES006

SMF600

the Smart Grinder™ Pro

Dzirnaviņas ar koniskiem malšanas
diskiem katrā malšanas reizē nosaka
identisku daudzumu.
• Dosing IQ™ katrreiz nodrošina precīzu daudzumu
• Ieprogrammējamā devas regulēšana ļauj lietotājam
pielāgot un programmēt malšanas laiku
• 60 maluma pakāpes iestatījumi
• Dzirnaviņas ar nerūsējoša tērauda koniskiem malšanas
diskiem
• Intuitīva LCD saskarne sniedz precīzu informāciju par
maluma pakāpi/devu
• 450 g kafijas pupiņu tvertne ar fiksēšanas sistēmu, kas
ļauj viegli pārvietot pupiņas
• Sākšanas/apturēšanas/atcelšanas taustiņš
• Tieša malšana filtrkausiņā
• Piemērots 50 mm, 54 mm un 58 mm darba grupām

BCG820

the Dose Control™ Pro

Ar pielāgojamu maluma pakāpi un devu,
šīs dzirnaviņas ar koniskiem malšanas
diskiem vienmēr nodrošina identisku
daudzumu.
• Precīzas darbības elektroniskais taimeris ļauj lietotājam ar
1 sekundes soli regulēt malšanas laiku
• 60 malšanas iestatījumi
• Regulējams porcijas precīzas noteikšanas rīks
• Dzirnaviņas ar nerūsējoša tērauda koniskiem malšanas
diskiem
• 340 g kafijas pupiņu tvertne ar fiksēšanas sistēmu pupiņu
pārvietošanai
• Sākšanas/apturēšanas/atcelšanas taustiņš
• Tieša malšana filtrkausiņā
• Piemērots 50 mm, 54 mm un 58 mm darba grupām

SCG600

the Descaler™

• Iztīra cieta ūdens katlakmeni
no espresso automātiem, kafijas
automātiem un tējkannām
• Četras 10 g paciņas

SES007

the Water Filter

• Rezerves ūdens filtrs SES990,
SES880, SES878, SES875,
SES500 espresso automātiem

SES008

Water Filters

• Rezerves ūdens filtrs BES980,
SES920, BES870, BES840,
SES810 espresso automātiem

SWF100

the Espresso Cleaner™
• Notīra kafijas eļļas un nosēdumus
• Satur 8 tīrīšanas tabletes
• Piemērotas visiem Sage un Stollar
espresso automātiem

SEC250
Espresso aksesuāri
ir pieejami vietnē
www.sage.lv
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Iegūstiet labākās
tējas īpašības… automātiski
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the Tea Maker™

Stikla tējkanna, kura pārzin pareizo temperatūru
un tējas ievilkšanās laiku jūsu iecienītajai tējai.
• 6 temperatūras un pagatavošanas iestatījumi
• Nerūsējoša tērauda tējas groziņš ar automātiskas pacelšanas un
nolaišanas funkcijām
• 3 tējas stipruma pakāpes – maiga, vidēja un stipra
• Divu funkciju 1,5 l tējkanna
• Vācu SCHOTT stikls
• Automātiskā sākšana – iestatiet un aizmirstiet
• 60 minūšu siltuma saglabāšanas funkcija

STM800

the Tea Maker™ Compact

Kompakta tējkanna, kura pārzin pareizo
temperatūru un tējas ievilkšanās laiku jūsu
iecienītajai tējai.
• 5 temperatūras un ievilkšanās iestatījumi
• Nerūsējoša tērauda tējas groziņš ar automātiskas pacelšanas un
nolaišanas funkcijām
• 1 litra / 4 tasīšu kapacitāte
• Precīzs temperatūras sensors
• Maināma temperatūra
• Pielāgojams tējas stiprums
• 60 minūšu siltuma saglabāšanas funkcija

STM700SHY Smoked Hickory

JAUNUMS

the Smart Tea Infuser™

Nekad nepārgatavo jūsu tēju.
•
•
•
•
•
•
•
•

Viena pieskāriena magnēta tējas grozs
5 temperatūras iestatījumi
Ietilpīga 1.7 litra / 7 tasīšu kapacitāte
Precīzs temperatūras sensors
Maināms ievilkšanās laiks
30 minūšu siltuma saglabāšanas funkcija
Termālā šoka izturīgs stikls
Nerūsējošā tērauda tējas grozs

STM600

JAUNUMS
the Smart Tea Infuser™
Compact
Kompakta tējkanna,
kura pazīst tējas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Viena pieskāriena magnēta tējas grozs
5 temperatūras iestatījumi
1 litra / 4 tasīšu kapacitāte
Precīzs temperatūras sensors
Maināms ievilkšanās laiks
30 minūšu siltuma saglabāšanas funkcija
Termālā šoka izturīgs stikls
Nerūsējošā tērauda tējas grozs

STM500

JAUNUMS

Tīrīšanas
piederumi
ir nopērkami
atsevišķi.
the Tea Maker
Cleaner™
BTC410
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the Smart Kettle™

Tējkanna, kas zina jūsu iecienītajai tējai
nepieciešamo pareizo temperatūru.
•
•
•
•
•
•

5 temperatūras iestatījumi dažādiem tējas tipiem
Liegi atverams vāks lēni izlaiž tvaiku un novērš ūdens šļakstīšanos
Divi vienkārši pārskatāmi ūdens līmeņa skatlodziņi
Pulēts nerūsējošs tērauds
Siltuma saglabāšanas funkcija – 20 minūtes
Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība pret pilnīgu ūdens
izvārīšanos
• 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
• 2400 W

SKE825

the Crystal™ Clear

1,7 litru SCHOTT stikla tējkanna ar liegi atveramu
vāku.
•
•
•
•

Vācu SCHOTT stikls
Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu skatlodziņu
Nesatur bisfenolu A
Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība
pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
• 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
• 2400 W

SKE750

the Soft Top™ Luxe

Tējkanna ar platu piekļuves vāku vienkāršai
tīrīšanai.
•
•
•
•

Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu skatlodziņu
Divi vienkārši pārskatāmi ūdens līmeņa skatlodziņi
Pulēts nerūsējošs tērauds ar hroma piedevu
Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība pret pilnīgu ūdens
izvārīšanos
• Nesatur bisfenolu A
• 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
• 2400 W

BKE735BSS Stainless Steel
SKE735BTR Black Truffle
SKE735SST Sea Salt
SKE735BTR Smoked Hickory
SKE735DBL Dark Blueberry
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the Soft Top™ Pure

Tējkanna ar platu piekļuves vāku vienkāršai
tīrīšanai.
•
•
•
•

Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu skatlodziņu
Divi vienkārši pārskatāmi ūdens līmeņa skatlodziņi
Pulēts nerūsējošs tērauds
Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība pret pilnīgu ūdens
izvārīšanos
• 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
• 2400 W

SKE700

the Compact Kettle™ Pure

Tējkanna, kas vislabāk izmanto mazu telpu.
•
•
•
•

Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu skatlodziņu
Nesatur bisfenolu A
Vācu SCHOTT stikls
Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība pret pilnīgu ūdens
izvārīšanos
• 1 l/4 tasīšu ietilpība
• 2400 W

SKE395

the Compact Kettle™

Tējkanna, kas vislabāk izmanto mazu telpu.
• Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu skatlodziņu
• Nesatur bisfenolu A
• Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība pret pilnīgu ūdens
izvārīšanos
• 1 l/4 tasīšu ietilpība
• 2400 W

BKE320
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the Smart Toast™

Ideāls tosteris – ar vienu
komandu var paveikt visu.
•
•
•
•
•
•

“A Bit More”™
Motorizēts “A Quick Look”™
“Fruit Loaf”™ iestatījums
Apaļmaizīšu iestatījums
Sevišķi plati un dziļi nodalījumi
Vieda automātiska nolaišana ar vienu
komandu
• Grauzdēšanas gaitas LED indikators
• Viengabalains lieta metāla korpuss
• Izņemama drupatu tvertne

STA825/845

the 'Bit More™

Tosteris, kas nepieļauj
grauzdiņa piedegšanu.
•
•
•
•
•
•
•
•

“Fruit Loaf”™ iestatījumi
“A Bit More”™
Manuāls “A Quick Look”™
Apaļmaizīšu/saldēto maizīšu iestatījums
Sevišķi gari, plati un dziļi nodalījumi
Grauzdēšanas gaitas LED indikators
Pilnībā nerūsējoša tērauda korpuss
Izņemama drupatu tvertne

STA720/730

the Toast Select™ Luxe

2 šķēļu tosteris ar grauzdēšanas
gaitas indikatoru.
• ‘Bread Select’
• ‘A Bit More’™, atkārtota uzkarsēšana
• ‘Bread Select’ vadības ritenis ietver:
White (baltmaize), Fruit (augļu maize),
Brown (rupjmaize), Grain (graudu maize),
Rye (rudzu maize), Crumpet (apaļmaizīte)
• Pulēts nerūsējošs tērauds ar hroma piedevu
• Sevišķi plati un dziļi nodalījumi
• Grauzdēšanas gaitas LED indikators
• Izņemama drupatu tvertne

BTA735BSS Stainless Steel
STA735BTR Black Truffle
STA735SST Sea Salt
STA735SHY Smoked Hickory
STA735DBL Dark Blueberry
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the Smart Waffle™

Plats padziļinājums visapkārt
plātnei uztver un izcep pāri
pārplūdušos produktus,
nodrošinot vienkāršu tīrīšanu.
• Plata rieva visapkārt plātnei uztver un
izcep pāri pārplūdušos produktus
• Waffle IQ™ automātiski aprēķina pareizu
cepšanas laiku, kamēr tiek pievienota
mīkla
• 2 lielas beļģu vafeles
• Beļģu, klasisko, šokolādes, paniņu vafeļu
un pielāgoto iestatījumu režīmi
• Apcepšanas pakāpes regulēšanas poga ar
12 iestatījumiem
• Thermal Pro™ optimizētā siltuma sadale
• Laika automātiskā atpakaļskaitīšana pēc
vāka aizvēršanas
• A Bit More™ taustiņš
• Perfluoroktānskābi (PFOA) nesaturošas,
nepiedegošas lieta alumīnija cepšanas
plātnes nodrošina labāku siltuma
saglabāšanu
• Komplektā iekļauts bisfenolu A nesaturošs
mērkausiņš

SWM620

the No-mess Waffle™

Vafeļu panna ar 7 iestatījumiem.
• Plata rieva visapkārt plātnei uztver un izcep
pāri pārplūdušos produktus
• 1 klasiskā vafele
• Apcepšanas pakāpes regulēšanas poga ar
7 iestatījumiem
• Optimizētā Thermal Pro™ karstuma sadale
• PFOA nesaturošas lieta alumīnija cepšanas
plātnes ar pretpiedeguma pārklājumu
izcilai karstuma aizturei

SWM520
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the BBQ & Press™ Grill

Izcils panīni, burgers un steiks ar vienu
pieskārienu. No presētiem panīni līdz grilētiem
steikiem, gatavojiet to visu ar apgriežamajām
plātnēm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1800W jauda; ar neatkarīgu plātņu temperatūras kontroli
Panīni, burgera & grilēšanas iestatījumi
Apgriežamas rievotas un līdzenas plātnes
Peldoša augšējā plātne
6 regulējami augstuma iestatījumi
Individuāla plātņu temperatūras kontrole: 100 – 230°C
Trauku mazgājamajā mašīnā viegli tīrāmas plātnes
Integrēta, izņemama savākšanas paplāte
Keramiskas pretpiedegumu plātnes

SGR700

JAUNUMS

Vafeļu pagatavošanas plātnes SGR700 grilam
Rievojuma dizains izstrādāts tā, lai saturētu mīklu un padarītu
gatavošanas procesu tīrāku. Pieejamas atsevišķi.
SGR001

JAUNUMS
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the Smart Grill™ Pro

Integrēta zonde, kas nosaka, kad gaļa vai zivs
ir gatava un atliekama nostāvēties. Iebūvētie
elementi un elektroniskais termostats saglabā
spēcīgu cepšanas karstumu pat biezākajos gabalos.
• Element IQ™ nodrošina pastāvīgu spēcīgu karstumu
• Vieda produktu izvēlne ar integrētu zondi un nostāvēšanās indikatoru
• Izņemamas gludas un ribainas plātnes ar iebūvētiem elementiem
nodrošina vienkāršu tīrīšanu
• Regulējams augstums un slīpums
• Elektroniski regulējama temperatūra
• BBQ režīmā atverams plakans
• Perfluoroktānskābi (PFOA) nesaturošs, ar titānu pastiprināts
Quantanium™ pretpiedeguma pārklājums
• Izņemama noteces tvertne
• 2400 W

the BBQ Grill™

Grilējiet, izmantojot līdzeno apakšējo paplāti un
bārbekjū režīmu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulējams augstums
Regulējams slīpums
Mainīgas temperatūras vadība
Atveras bārbekjū režīmā
Līdzena apakšējā paplāte un rievota augšējā paplāte
Ar titānu pārklāts Quantanium™, pretpiedeguma
15 minūšu taimeris
Izņemama noteces tvertne
2400 W

SGR800

SGR840

the AdjustaGrill™

Grilējiet uz rievotajām paplātēm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulējams augstums
Regulējams slīpums
Mainīgas temperatūras vadība
“Peldoša” augšējā paplāte uz eņģēm
Leņķveida paplātes grilēšanai novada taukus
Rievota augšējā un apakšējā paplāte
Noturīgs pretpiedeguma pārklājums
Izņemama noteces tvertne
2200 W

SGR200

the Adjusta Grill & Press™

Grilējiet, izmantojot līdzeno apakšējo paplāti olām
un pankūkām.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulējams augstums
Regulējams slīpums
Mainīgas temperatūras vadība
“Peldoša” augšējā paplāte uz eņģēm
Leņķveida paplātes grilēšanai novada taukus
Līdzena apakšējā paplāte un rievota augšējā paplāte
Noturīgs pretpiedeguma pārklājums
Izņemama noteces tvertne
2200 W

SGR250
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Dabas enerģija Tavā glāzē
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the Nutri Juicer™ Cold XL

Kompaktā sulu spiede ar Cold Spin
Technology™.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lielizmēra 2 litru krūze
Nutri-disc™ nodrošina līdz 20% vairāk uzturvielu
88 mm īpaši plata caurule
Nerūsējošā tērauda sulu spiedes grozs lielākam
izturīgumam un ilgākam kalpošanas laikam
Itālijā izgatavots sieta filtrs
Ekonomisks motors lielākai jaudai un klusākai
darbībai
Sprauslas uzgalis, lai tecinātu sulu tieši glāzē
Hermētisks vāks sulas uzglabāšanai
1500 W

SJE830

the Nutri Juicer™ Plus

Sulu spiede ar lielāku padeves cauruli
un mīksto augļu apstrādes disku.
•
•
•
•
•

Sulu spiedes disks
Froojie® disks mīkstu augļu apstrādei
84 mm sevišķi plata padeves caurule
Siltumpāreja mazāk par 1,5°C
Regulējami 5 ātrumi, lai spiestu sulu no cietiem,
mīkstiem un lapu produktiem
• LCD displejs
• Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas,
mazāk pārtraukumu
• 1300 W

SJE520

the Nutri Juicer™ Cold

Sulu spiede ar Cold Spin Technology™*
un sevišķi liela izmēra krūzi.
•
•
•
•
•
•

Sevišķi liela 2 litru tilpuma krūze
Nutri-disc™ ļauj iegūt līdz 20% vairāk uzturvielu
84 mm sevišķi plata padeves caurule
Siltumpāreja mazāk par 1,5°C
Divi ātrumi cietāku un mīkstāku produktu apstrādei
Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas,
mazāk pārtraukumu
• 1250 W

SJE430
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the Nutri Juicer™

Sulu spiede ar lielāku padeves cauruli
lielāku augļu apstrādei.
•
•
•
•
•
•

Nutri-disc™ ļauj iegūt līdz 20% vairāk uzturvielu
84 mm sevišķi plata padeves caurule
Siltumpāreja mazāk par 1,5°C
Divi ātrumi cietāku un mīkstāku produktu apstrādei
Pulēta hroma korpuss
Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas,
mazāk pārtraukumu
• 1200 W

SJE410

the Juice Fountain®

No augļa iegūst vairāk uzturvielu.
• Divi ātrumi cietāku un mīkstāku produktu apstrādei
• Liela 75 mm padeves caurule – ļauj izspiest sulu no
veseliem augļiem un dārzeņiem.
• Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas,
mazāk pārtraukumu
• 1200W

SJE95

the Juice Fountain® Compact
Sulu spiede ar iebūvētu
biezumu tvertni.
•
•
•
•
•

Liela 75 mm padeves caurule
Vidējā siltumpāreja mazāk par 1°C
Kompakts korpuss ar mazāku pamatnes virsmu
Iebūvēta biezumu tvertne
900 W motors

BJE200

18

the Big Squeeze™

Lēnā sulu spiede ar īpaši platu
padeves cauruli.
• Īpaši plata 81 mm padeves caurule
• Sevišķi kluss un saudzīgs 240 W motors
• Pateicoties Big Squeeze tehnoloģijai, no veseliem
produktiem var izspiest maksimālo sulas apjomu
• Viegla tīrīšana starp sulas spiešanas reizēm
• Teknes noslēgs ļauj jums samaisīt sulu, lai iegūtu
pilnīgāku aromātu

SJS700

the Citrus Press™ Pro

Citrusaugļu spiede ar patentētu
konusu izmantošanai ar visu izmēru
citrusaugļiem.
• Sulas spiešanas konuss ir piemērots visiem
citrusaugļu izmēriem no laima līdz greipfrūtam
• Viedi izstrādātā svira pareizā leņķī notur jebkuru
citrusaugļu tipu
• Izturīgs lieta nerūsējoša tērauda sulas spiešanas
konuss
• Lieljaudas darbībai paredzēts liets komerciāla tipa
korpuss
• Iestatāms snīpis, lai novērstu sulas pilēšanu
• Viegli tīrāms korpuss – detaļas var mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā

SCP800

the Citrus Press™

Citrusaugļu sulu spiede ar visiem
citrusaugļu izmēriem piemērotu sulas
spiešanas konusu.
• Sulas spiešanas konuss ir piemērots visiem
citrusaugļu izmēriem no laima līdz greipfrūtam
• Viedi izstrādātā svira pareizā leņķī notur jebkuru
citrusaugļu tipu
• Bisfenolu A nesaturošs sulas spiešanas konuss
• Nerūsējoša tērauda biezumu filtrs
• Vienkārša darbināšana ar vienu roku
• Iestatāms snīpis, lai novērstu sulas pilēšanu

SCP600
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Smalki sasmalcina veselus
augļus un dārzeņus, riekstus
un zaļumus.
Krūze bez neērtajām skavām
vai vītnēm ļauj labāk baudīt
dzērienu.
Viendabīgāki smūtiji
no ērtākas krūzes.
Ierīču zinātne un
recepšu grāmata
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the Boss To Go™ Plus

• Ļoti smalki smalcinošie Kinetix™ asmeņi
rada līdz 42% smalkākas daļiņas
• Viendabīgāki smūtiji no ērtākas krūzes
• Lieljaudas 1000 W motors
• Bisfenolu A nesaturošas Tritan® krūzes
• Izturīga lietā metāla pamatne
• 2 lielas 500 ml krūzes ar ceļojumu vākiem
• 1 īpaši liela izmēra 700 ml krūze
• Izturīga nerūsējošā tērauda malšanas
tvertne ar vāku uzglabāšanai
• Motora pārslodzes novēršanas funkcija
• Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

SPB620

Laipni lūgti džungļos!

the Boss To Go™

Piederumi nopērkami atsevišķi.

• Ļoti smalki smalcinošie Kinetix™
asmeņi rada līdz 42% smalkākas
daļiņas
• Viendabīgāki smūtiji no ērtākas
krūzes
• Lieljaudas 1000 W motors
• Bisfenolu A nesaturošas Tritan®
krūzes
• Izturīga lietā metāla pamatne
• 2 lielas 500 ml krūzes ar
ceļojumu vākiem
• Motora pārslodzes novēršanas
funkcija
• Var mazgāt trauku mazgājamā
mašīnā

the Boss To Go™
blendēšanas
krūze

the Boss To Go™
krūžu
komplekts

SPB550

BPB001

BPB002

the Boss To Go™
malšanas un
smalcināšanas
tvertne
BPB003
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Super ātrs, super kluss, super blenderis.
Augstas klases blenderis paredzēts
lietošanai mājas virtuvē.
Ar visjaudīgāko motoru, personīgo
blendera glāzi un skaņas samazināšanas
tehnoloģiju, the Super Q ir daudzpusīgs
un sniedz tekstūru optimizāciju, padarot
tās maigākas un viendabīgākas.
the Super Q™
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Super ātrākais asmeņu ātrums zem slodzes
Augstākā iespējamā motora jauda – 2400W
Viendaļīgs nerūsējošā tērauda korpuss
Skaņas samazināšanas tehnoloģija
2.0 L trieciendroša BPA nesaturoša krūze
700 ml personīgā blendera glāze
12 maināmi ātrumi + 5 funkcijas
Automātiska tīrīšanas programma
Tekstūru optimizācija smūtijiem un zupām
LCD displejs ar taimera kontroli
Savietojams ar the Vac Q vakuuma uzgali

SBL920

JAUNUMS

Vakuuma sūknis
ir nopērkams
atsevišķi.
the Vac Q™
SBL002
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Ātrs super blenderis ar 4 viena pieskāriena
iestatījumiem.
Augstas klases blenderis paredzēts lietošanai
mājas virtuvē. Ar visjaudīgāko motoru,
unikālām viena pieskāriena programmām
un dažādiem ātruma iestatījumiem, the Q
ir spējīgs sniegt tekstūru optimizāciju, padarot
tās maigākas un viendabīgākas.
the Q™
•
•
•
•
•
•
•
•

Super izturīga, augstas kapacitātes 2.0 L Tritāna krūze
Ātra veiktspēja, 2400W jaudīgs motors
5 ātrumi – no maisīšanas līdz malšanai
4 viena pieskāriena funkcijas
Automātiska tīrīšanas programma
Taimeris – skaita laiku uz priekšu un atpakaļ
Innovatīvs vāks ar ērtu gredzenu
Savietojams ar the Vac Q vakuuma uzgali

SBL820SHY Smoked Hickory

JAUNUMS

Bez
Vac Q™

Ar
Vac Q™

the Vac Q™

Augsta spiediena vakuuma sūknis.
•
•
•
•

Aumotātiskā izslēgšanās
Darbojas uz baterijām – 4 x AA (iekļautas komplektācijā)
Iekšējais vāciņš ar vārstu
Savietojams ar SBL920 un SBL820 blenderiem

SBL002

JAUNUMS
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the Fresh & Furious™

the Kinetix® Control™

• Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
• Elektronisks 5 ātrumu vadība un
impulsu režīms
• Iepriekš ieprogrammēta smūtiju un
ledus smalcināšanas funkcija
• Jaudīgs 1400 W motors
• Digitālais taimeris precīzai vadībai
• Ķirurģiskas klases zobaini ledus
smalcināšanas asmeņi
• Liela 1,5 l triecienizturīga tritāna
krūze (nesatur bisfenolu A)
• Lieta bāze nodrošina izturīgumu
• Krūzes detaļas drošas mazgāšanai
trauku mazgājamā mašīnā

• Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
• Elektroniski regulējami 5 ātrumi
un impulsu režīms
• Ieprogrammētas smūtiju un ledus
sasmalcināšanas funkcijas
• Lieljaudas 1200 W motors
• Digitālais taimeris nodrošina
nevainojamu kontroli
• Ķirurģiskas klases zobaini ledus
smalcināšanas asmeņi
• Liela 1,5 l triecienizturīga tritāna
krūze (nesatur bisfenolu A)
• Izturīga lieta pamatne
• Krūzes daļas var mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā

Jaudīgs blenderis ar
9 režīmiem un taimeri.

Blenderis ar 7 vadības
iestatījumiem un taimeri.

SBL620

BBL605

the Kinetix®
Control™ Glass

Blenderis ar 7 vadības
iestatījumiem un taimeri.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
1,5 l borosilikāta stikla krūze
LCD taimeris
Ieprogrammēti ledus
sasmalcināšanas un smūtija
iestatījumi
Elektroniskā 5 ātrumu vadība
Izgaismoti taustiņi
Izturīga lietā metāla pamatne
Lieljaudas 1200 W motors

BBL606
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the Kinetix ® Twist™

Blenderis ar citrusaugļu
sulas spiešanas konusu,
lai spiestu sulu tieši sulas
krūzē.
• Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
• Ar citrusaugļu sulas spiešanas
konusu
• Vienas komandas SMOOTHIE
funkcija
• Elektroniskā 4 ātrumu vadība
• Lieljaudas 1000 W motors
• Krūzes daļas var mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā
• Tritāna krūzes daļas nesatur
bisfenolu A

SBL405

the Kinetix®
Smooth™ Glass

Blenderis ar vienas
komandas smūtija funkciju.
•
•
•
•
•

Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
Elektroniskā 4 ātrumu vadība
Lieljaudas 1000 W motors
1,5 l borosilikāta stikla krūze
Izgaismoti taustiņi

BBL561

the Kitchen Wizz™ Peel & Dice

Virtuves kombains ar īpaši lielu padeves cauruli.
• Regulējams griešanas biezums
(24 iestatījumi no 0,3 mm līdz 8,0 mm)
• 4 virzienu asmeņi vienmērīgai apstrādei no augšās līdz apakšai
• Laika skaitīšanas un atpakaļ atskaites taimeris
• 14 cm plata padeves caurule nodrošina garākas šķēles
• Diski produktu mizošanai, griešanai plānās šķēlēs, salmiņos, rupjai
vai smalkai rīvēšanai un putošanai
• 15 glāžu (3,75 l) sauso produktu tilpums un 10 glāžu (2,5 l) griešana
un biezu šķidrumu tilpums
• 2000 W tiešās piedziņas indukcijas motors
• Asmens Kinetix Quad®
• 12 mm griešanas komplekts
• Mini apstrādes bļoda un asmens
• Īpaši noturīga bļoda ar lielu tilpumu (nesatur bisfenolu A)
• 1,5 kg mīklas mīcīšanas asmens
• Uzglabāšanas konteiners diskiem un piederumiem

SFP820

the Kitchen Wizz™ Pro 3.7L

Virtuves kombains ar platu padeves cauruli
nodrošina sevišķi smalku sagriešanu dažāda
biezuma šķēlēs.
• Sagriešana regulējama biezuma šķēlēs
(24 iestatījumi no 0,3 mm līdz 8,0 mm)
• 4 virzienu asmens nodrošina vienmērīgu apstrādi no augšas līdz
apakšai
• 14 cm plata padeves caurule ļauj pagatavot lielākas šķēles
• Diski sagriešanai skaidiņās, salmiņos, rupjai vai smalkai
smalcināšanai un putošanai
• 3,7 litru ietilpība
• 2,5 litru šķidruma ietilpība
• 2000W tiešās piedziņas indukcijas motors
• Mazs apstrādes trauks un asmens
• Triecienizturīgs trauks (nesatur bisfenolu A)
• Mīklas mīcīšanas asmens
• Disku un piederumu uzglabāšanas tvertne

SFP800

the Kitchen Wizz™ 8 Plus

Virtuves kombains ar precīzu apstrādi un
blendēšanu, izmantojot Kinetix® tehnoloģiju.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precīza apstrāde un kinētiska blendēšana
Sausā smalcināšanas ietilpība 11 tases (2,75 l)
Šķidruma ietilpība 8 tases (2 l)
24 iestatījumi dažāda biezuma šķēļu griešanai no papīra plānām (0,3
mm) līdz biezām (8,0 mm)
Dažādus izmērus nodrošina divas padeves caurules – platā 7 cm un
mazā 4 cm caurule.
1000 W motors ļauj vienkārši veikt lieljaudas darbības
Kinetix blenderis sasmalcina un sakapā ledus gabalus, pagatavojot
samtainus kokteiļus, vai sakuļ un bagātina ar gaisu krēmīgākus
smūtijus
Mīklas mīcīšanas asmens ļauj viegli samaisīt un mīcīt mājās
pagatavojamās picas vai maizes mīklu
Uzglabāšanas tvertne ļauj droši uzglabāt visus asmeņus
Četri asi smalcināšanas asmeņi uzlabo konsistenci, apstrādājot lielāku
gaļas un dārzeņu daudzumu

BFP580
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Pizza (pica) – spēcīga
karsēšana no apakšas
nodrošina kraukšķīgu
garozu, savukārt
augšējie sildelementi
nevainojami izkausē
sieru.

the Smart Oven™ Air Fry

The Smart Oven Air ar Element IQ ir paredzēta pavāriem, kuri
vēlas cepeškrāsni, lai gatavotu lielas porcijas, kraukšķīgus frī
kartupeļus ar karsto gaisu, neizmantojot eļļu un citas ģimenē
iecienītas maltītes. Super konvenkcijas iestatījums samazina
gatavošanas laiku līdz pat 30%, sniedzot lielisku kraukšķīgumu.
•
•
•
•
•
•
•

22 litru apjoms
10 gudri iepriekš iestatīti režīmi, ieskaitot “Air Fry” un “Slow cook”
5 neatkarīgas intensitātes kvarca sildīšanas elementi
Dubultas rūdīta stikla durtiņas
Pretpiedeguma krāsns iekšpuse
2400W
Iekļautie aksesuāri: Air Fry sieta groziņš, reste, grilēšanas reste, 30cm pretpiedeguma picas
panna, emaljēta cepšanas panna

Bake (konditorejas
izstrādājumu
cepšana) – labi
sabalansēts karstums
nodrošina mīklas
lielisku pacelšanos
un vienmērīgu brūnu
garozu.

SOV860

JAUNUMS

Produkts būs pieejams gada otrajā pusē.

Roast (gaļas cepšana) –
optimizēta karsēšana
un regulāra konvekcija
nodrošina nodrošina
zeltaini brūnu ādu un
sulīgu maigu iekšpusi.

the Smart Oven™ Pro

Cepeškrāsns, kas padod siltumu vajadzīgajā vietā un laikā.
•
•
•
•
•
•

Element IQ™ vada sildelementus atbilstoši jebkādam gatavotajam ēdienam
10 iepriekšiestatītas gatavošanas funkcijas, ieskaitot lēno gatavošanu
Lēnā gatavošana zemā un augstā temperatūrā ar siltuma saglabāšanas funkciju
Konvekcijas ventilators nodrošina ātru un vienmērīgu gatavošanu
21 l ietilpība
Grauzdē līdz sešām maizes šķēlēm

BOV820
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Slow Cook (lēna
gatavošana) – saglabā
stabilu karsēšanu zemā
temperatūrā, lai ēdiens
kļūtu maigs un iegūtu
daudzveidīgu garšu, līdz
72 stundām gatavojot
LOW režīmā.

the Control Grip All In One™

Šķēlēšanas, blendēšanas, saspiešanas un
apstrādes ierīce ar vadības rokturi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vadības satvere ar iesūkšanas novēršanas funkciju blendēšanai
24 cm garš nerūsējoša tērauda kāts blendēšanai dziļos katlos
Nerūsējoša tērauda asmeņi ledus sakapāšanai
Liela 1,6 l apstrādes bļoda
Mikroskopiski roboti S-Blade™ asmeņi
Sagriešana regulējama biezuma šķēlēs (18 iestatījumi no 0,5 mm līdz
6 mm)
Reversīvs smalcināšanas disks smalkai un rupjai smalcināšanai
Caurspīdīgs apstrādes bļodas vāks ar noņemamu reduktoru
Regulējams saspiešanas kāts – krēmīgam, viendabīgam vai
teksturētam biezenim
Piestiprināms putotājs
700 W motors

BSB530

the Bakery Boss™

Jauda un ātrums dzidrā stiklā. 1200 W sevišķi
lielas jaudas motors ļauj viegli apstrādāt biezas
mīklas.
• Kulšanas lāpstiņa ar skrāpi – samazina sajaukšanas laiku līdz 60%
• Planetārā sajaukšana nodrošina konditorejas izstrādājumiem
raksturīgo kvalitāti
• Elektroniski regulējami ātrumi un impulsu režīms
• 1200 W motors ar lielu griezes momentu biezu mīklu apstrādei
• Skaitīšanas un atpakaļskaitīšanas LCD virtuves taimeris
• Šļakatu novēršanas aizsargs ar padeves cauruli
• Liela 4,7 l stikla bļoda, to var lietot mikroviļņu krāsnī
un ievietot trauku mazgājamā mašīnā
• Maza 3,8 l nerūsējoša tērauda bļoda
• Piederumi: mikseris ar skrāpi,
plakana kulšanas
lāpstiņa, stiepļu putotājs un mīklas
mīcīšanas āķis
• Motora aizsardzības sistēma
• Klusa darbība

BEM825SIL Silver
SEM825BTR Black Truffle
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the Risotto Plus™

Multivāres katls, kur vienā un tajā pašā
gatavošanas traukā var pagatavot maigus, lēni
vārāmus ēdienus, bez maisīšanas pagatavot risoto,
gaisīgus rīsus un kinvu.
• Ierīcē var gatavot 10 tases rīsu, lēnvāres katla ietilpība 3,7 litri
• Rīsu, tvaicēšanas, risoto, sautēšanas, apcepšanas, lieljaudas
un mazjaudas lēnas gatavošanas, kā arī automātiskās siltuma
uzturēšanas iestatījumi
• Tvaicēšanas funkcija — ideāli piemērota dārzeņu, jūras velšu, klimpu
un mājputnu gaļas tvaicēšanai to dabīgajā sulā
• Risoto gatavošanas funkcija — ļauj pagatavot īstus krēmīgus risoto,
nemaisot 40 minūtes
• Izņemams gatavošanas katls vieglai tīrīšanai
• Pulēta nerūsējoša tērauda korpuss ar rūdīta kupolveida stikla vāku
• Trauku mazgājamā mašīnā mazgājams rūdīta kupolveida stikla vāks
ar tvaika vārstu
• 760 W

SRC600

the Fast Slow™ Pro

Kombinēts spiediena lēnās cepšanas katls, kurš
zina katram produktam nepieciešamo laiku,
temperatūru un spiedienu.
• Viedie spiediena un lēnās cepšanas iestatījumi
• Automātiskā tvaika atbrīvošana – ātra, impulsu veidā un dabiska
• Interaktīvais LCD displejs jūs informē par spiediena paaugstināšanu,
gatavošanas procesu un tvaika atbrīvošanu
• Duālie sensori precīzai spiediena un temperatūras kontrolei
• Maināms spiediens
• Lēna gatavošana ar automātisko siltuma saglabāšanu
• Apcepšanas, sautēšanas, samazināšanas un tvaika iestatījumi
• Mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā piemērots noņemams vāks ar
eņģēm un izolētu rievu
• 6 l gatavošanas trauks ar keramikas pārklājumu

SPR700

the One° Precision Poacher™
Olu vārītājs.

• Vienkārši izvēlieties olu tipu un tekstūru
• Tvaicēšanas, vārīšanas bez čaumalas, sakulšanas,
Sous Vide vai Eggspert metodes
• Zonde ļauj precīzi noteikt temperatūru
• Aizturētais sākums
• 2,5 l perfluoroktānskābi (PFOA) nesaturošs,
katls ar pretpiedeguma pārklājumu
• Komplektā iekļauta tvertne un ierīcē var ievietot līdz 6 olām
• Olas augšdaļas čaumalas noņēmējs
• Iepazīstiet citus ēdienus, eksperimentējot ar temperatūru un
gatavošanas laiku.

BEG800SIL
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the Steam Zone™

Lieljaudas tvaicēšana vienā slānī, izmantojot
atsevišķas zonas. Lietojiet 40 cm tvaicēšanas
tvertni, lai tvaicētu lielus produktus, piemēram,
veselu zivi, vai 18 cm tvaicēšanas grozus ar
atsevišķām gatavošanas zonām, lai dažādas
sastāvdaļas būtu gatavas vienlaikus.
• Nesatur bisfenolu A
• Viena līmeņa tvaicēšanas zona
• 40 cm gatavošanas tvertne lielu produktu, piemēram, veselas zivs
tvaicēšanai
• 18 cm gatavošanas grozi ar atsevišķām gatavošanas zonām
• Vairākas gatavošanas zonas
• Ātrā sākšana
• Sinhrona gatavošanas pabeigšana tvaicēšanas grozos
• Automātiskā siltuma saglabāšana
• 2200 W

SFS800

the Smoking Gun™

The Smoking Gun™ ļauj jums pievienot dūmu
aromātu dažādiem ēdieniem un dzērieniem,
piešķirot tiem dabiskas koksnes, piemēram,
ābeles un pekanriekstu koka, dūmu aromātu,
bet, nepadarot tos karstākus.
• Auksto dūmu sistēma
• Noņemama degkamera ar lielu atvērumu vienkāršai koka skaidu
ielādei
• Noņemama silikona dūmu caurulīte
• 2 iestatījumi: maigai un intensīva dūmošanai
• Darbība ar baterijām
(4 x 1,5 V AA baterijas)

SSM600

the Smart Scoop™

Pirmā saldējuma pagatavošanas ierīce, kas
automātiski nosaka maisījuma cietības pakāpi,
pamatojoties uz jūsu izvēli, un to saglabā līdz
pasniegšanas brīdim.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ieprogrammēta ar 12 cietības pakāpes iestatījumiem
Saglabā vēsu līdz 3 stundām
Pirms lietošanas atdzesē līdz -30° temperatūrai
LCD ekrāns ar elektronisku vadību
Caurspīdīgs vāks, lai skatītos un pievienotu sastāvdaļas
1 l saldējuma gatavošanas trauks
Izvēlieties automātisku vai manuālu vadību
Videi draudzīgs dzesētājs R134A

SCI600
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the Convection Oven Plus

Konvekcijas krāsns ar mehānisku kontroli.
•
•
•
•
•

30 litru liela ietilpība
1500W jauda
90 minūšu taimeris
90-230°C temperatūras kontrole
Pieskārienu drošas virsmas un dubultsienu stikla durtiņas

STO730

JAUNUMS

the Convection Oven Touch

Konvekcijas krāsns ar skārienjūtīgu vadības
paneli.
•
•
•
•
•
•

26 litru liela ietilpība
1500W jauda
295 minūšu taimeris
Līdz pat 230°C temperatūras kontrole
9 iepriekš iestatītas gatavošanas programmas
Pieskārienu drošas virsmas un dubultsienu stikla durtiņas

STO726

JAUNUMS

the Convection Oven Compact

Konvekcijas krāsns ar mehānisku kontroli.
•
•
•
•
•

20 litru kompakts izmērs
1500W jauda
120 minūšu taimeris
70-230°C temperatūras kontrole
Pieskārienu drošas virsmas un dubultsienu stikla durtiņas

STO720

JAUNUMS

the Mini Oven

Konvekcijas krāsns ar mehānisku kontroli.
•
•
•
•
•

13 litru kompakts izmērs
1000W jauda
60 minūšu taimeris
70-230°C temperatūras kontrole
Pieskārienu drošas virsmas un dubultsienu stikla durtiņas

STO713

JAUNUMS

Produkts būs pieejams gada otrajā pusē.
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the Express Wave
Mikroviļņu krāsns.
•
•
•
•
•
•
•

8 automātiski iestatījumi
Daudzpusīga daudzpakāpju gatavošana
Informatīvs šķidro kristālu displejs
Kompakta 20 litru konstrukcija
245 mm rotējoša stikla platforma
1200 vatu jauda
Bērnu drošības slēdzene

SMO620

the Multi Cooker
Multivāres katls.
•
•
•
•
•
•
•

24 automātiskās programmas
Manuālie iestatījumi
Pielāgojama temperatūra 35-160°C
Pārskatāms LED ekrāns
Ūdensdrošs vadības panelis ar izgaismotām pogām
5 l trauks ar nepielīpošu pārklājumu
Jaudīgs 860W sildīšanas elements

BMC820LV
BMC820RU

JAUNUMS

the Multi Cooker
Multivāres katls.
•
•
•
•
•
•
•

19 automātiskas programmas
Manuālie iestatījumi
Regulējama temperatūra 35 – 180°C
Pārskatāms LED ekrāns
Ūdensdrošs vadības panelis ar izgaismotām pogām
5 l trauks ar nepielīpošu pārklājumu
Sevišķi jaudīgs 950W sildelements

BMC800E

Non-stick Inner Pot

Non-stick Inner Pot

Ceramic Coated Inner Pot

SAT30

SAT32

SAT35

• Sevišķi cieta alumīnija sakausējuma
iekšējais katls
• Paredzēts izmantošanai ar modeļiem
BMC600 un BMC800

• Sevišķi cieta alumīnija sakausējuma
iekšējais katls
• Paredzēts izmantošanai ar modeli
BMC820

• Sevišķi cieta alumīnija sakausējuma
iekšējais katls
• Paredzēts izmantošanai ar modeļiem
BMC650, BMC670, BMC700 un BMC750
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the Power Grind

Gaļas maļamā mašīna.
•
•
•
•
•
•

2000W maksimālā jauda
Lietā alumīnija korpuss
Izturīgs metāla zobratu pārvads
Motora aizsardzības sistēma pret pārkaršanu un pārslodzi
Uzskatāma reversa sistēma
3 metāla malšanas diski

BMG800

the Power Grind

Gaļas maļamā mašīna.
•
•
•
•
•
•

2200W maksimālā jauda
Izturīgs lietais alumīnija korpuss
Izturīgs metāla zobratu pārvads
Metāla ātrumu kārba
2 ātruma iestatījumi un atpakaļgaitas režīms
Rotējošs pārtikas produktu smalcinātājs ar šķēlēšanas, smalcināšanas
un kapāšanas cilindriem
• Nerūsējošā tērauda diski smalkai un rupjai malšanai
• Segta tvertne gaļas malšanas disku un desiņu piederumu
uzglabāšanai

BMG750

the Power Grind

Gaļas maļamā mašīna.
•
•
•
•
•
•

2000W maksimālā jauda
Lietā alumīnija korpuss
Izturīgs metāla zobratu pārvads
Motora aizsardzības sistēma pret pārkaršanu un pārslodzi
Uzskatāma reversa sistēma
3 metāla malšanas diski

BMG720
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the Power Grind

Gaļas maļamā mašīna.
•
•
•
•
•

1800W maksimālā jauda
Izturīgs metāla zobratu pārvads
Reversa funkcija
Motora aizsardzības sistēma pret pārkaršanu un pārslodzi
3 metāla malšanas diski

BMG590

the Power Grind

Gaļas maļamā mašīna.
•
•
•
•
•

Rotējošais produktu smalcinātājs
1500W maksimālā jauda
Reversa funkcija
Motora aizsardzības sistēma pret pārkaršanu un pārslodzi
2 metāla malšanas diski

BMG470

the Power Grind

Gaļas maļamā mašīna.
•
•
•
•

1500W maksimālā jauda
Reversa funkcija
Motora aizsardzības sistēma pret pārkaršanu un pārslodzi
2 metāla malšanas diski

BMG450

the Fruit Press

the Roto Food Cutter

• Savietojama ar BMG550, BMG590, BMG600,
BMG720, BMG800 un BMG850 gaļas maļamajām
mašīnām

• Savietojams ar BMG550, BMG590, BMG600,
BMG720, BMG800 un BMG850 gaļas maļamajām
mašīnām
• 4 smalcināšanas veltņi

Sulu spiede.

SAT10

Rotējošais produktu smalcinātājs.

SAT20

33

the Hand Blender

Lieljaudas rokas blenderis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mainīga ātruma vadība rūpīgai blendēšanai un apstrādei
Turbo poga maksimālai veiktspējai
Jaudīgs 800 W motors
Nerūsējoša tērauda kāts paredzēts karstu un aukstu sastāvdaļu
blendēšanai
1,25 litru daudzfunkcionālais produktu apstrādes trauks
0,8 litru kauss ar neslīdošu paliktni/vāku
Rīvēšanas, šķēlēšanas un smalcināšanas asmeņi
Sakapāšanai paredzētais S-blade asmens
Nerūsējošā tērauda putošanas slotiņa

SHB720

the Hand Blender

Lieljaudas rokas blenderis.
•
•
•
•

Mainīga ātruma vadība rūpīgai blendēšanai un apstrādei
Turbo poga maksimālai veiktspējai
Jaudīgs 800 W motors
Nerūsējoša tērauda kāts paredzēts karstu un aukstu sastāvdaļu
blendēšanai
• 0,5 litru produktu smalcināšanas trauks ar neslīdošu paliktni/vāku
• 0,8 litru kauss ar neslīdošu paliktni/vāku
• Nerūsējošā tērauda putošanas slotiņa

SHB700

the Hand Blender

Lieljaudas rokas blenderis.
•
•
•
•

Mainīga ātruma vadība rūpīgai blendēšanai un apstrādei
Turbo poga maksimālai veiktspējai
Jaudīgs 800 W motors
Nerūsējoša tērauda kāts paredzēts karstu un aukstu sastāvdaļu
blendēšanai
• 0.8 litru kauss ar neslīdošu paliktni/vāku
• Nerūsējošā tērauda putošanas slotiņa

SHB610

the Hand Blender

Lieljaudas rokas blenderis.
•
•
•
•

Mainīga ātruma vadība rūpīgai blendēšanai un apstrādei
Turbo poga maksimālai veiktspējai
Jaudīgs 800 W motors
Nerūsējoša tērauda kāts paredzēts karstu un aukstu sastāvdaļu
blendēšanai

SHB600
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the Multi Food Processor
Virtuves kombains.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1000W jaudīgs motors
Lielas ietilpības 3 litru trauks
1.5 litra stikla blendera krūze
Regulējams ātrums
Citrusu spiešanas uzgalis vieglai sulu spiešanai
Dzirnaviņas
Mīklas mīcīšanas asmenis un multifunkcionāls smalcināšanas asmenis
Aksesuārs ar divām putojamajām slotiņām
4 nerūsējošā tērauda diski: šķēlēšanai, rīvēšanai, frī kartupeļu griešanai
un kartupeļu rīvēšanai

SPP800

JAUNUMS
the Multi Food Processor
Virtuves kombains.
•
•
•
•
•

800W jaudīgs motors
Ietilpīgs 1.2 litru trauks
1.5 litru stikla blendera krūze
2 ātrumi un impulsa režīms
Mīklas mīcīšanas asmenis un multifunkcionāls smalcināšanas
asmenis
• Aksesuārs ar divām putojamajām slotiņām
• 4 nerūsējošā tērauda diski: šķēlēšanai, rīvēšanai, frī kartupeļu
griešanai un kartupeļu rīvēšanai

SPP700

JAUNUMS
the Vacuum&Blend

Liela ātruma 1500 W vakuumblenderis ar BPA
nesaturošu Tritan™ krūzi.
•
•
•
•
•
•
•

-0.75 bāru vakuumspiediens
32 000 RPM maksimālā veiktspēja
Regulējams ātrums
Jaudīgs 1500 W motors
1,3 litru ietilpīga BPA nesaturoša Tritan™ maisīšanas krūze
0,6 litru BPA nesaturoša Tritan™ “to-go” glāze
Trokšņus samazinošs vāks nodrošina klusu darbību (≤80 dB)

SVB700

JAUNUMS
the Blend&Grind

Blenderis ar nerūsējošā tērauda malšanas krūzi.
•
•
•
•
•
•
•

Jaudīgs 1000 W motors
20000 apgriezieni minūtē
Ietilpīga 1.5 litru stikla krūze
Nerūsējošā tērauda malšanas krūze
Mainīga ātruma vadība
Nerūsējošā tērauda korpuss
Impulsu, ledus sakapāšanas un smūtiju pogas

STB570

JAUNUMS
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the ActiveLife Blender

Jaudīgs 1000 W BPA nesaturošs blenderis
ar smalcināšanas krūzi.
•
•
•
•
•

Jaudīgs 1000 W motors
23 000 apgriezieni minūtē
Metāla korpuss
Krusteniskais asmens blendēšanai, plakanais asmens smalcināšanai
Izturīga BPA nesaturoša Tritan® blendēšanas un smalcināšanas krūze
(droša mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā)
• Atvāžams vāks un 2 vāki uzglabāšanai

SNB550 Brushed Metal
SNB550S Sky Blue
SNB550C Light Gold

the ActiveLife Blender

Jaudīgs 1000 W BPA nesaturošs blenderis
ar smalcināšanas krūzi.
•
•
•
•
•

Jaudīgs 1000 W motors
23 000 apgriezieni minūtē
Metāla korpuss
Krusteniskais asmens blendēšanai, plakanais asmens smalcināšanai
Izturīga BPA nesaturoša Tritan® blendēšanas un smalcināšanas krūze
(droša mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā)
• Atvāžams vāks un 2 vāki uzglabāšanai

SNB600

JAUNUMS

Produkts būs pieejams gada otrajā pusē.

the Big Mouth Slow Juicer

Lēnā sulu spiede ar īpaši klusu motoru
un lielu produktu padeves cauruli.
•
•
•
•
•

Īpaši kluss 240 W indukcijas motors
Zems ātrums (50 apgriezieni minūtē), lai novērstu putu veidošanos
Liela 75 mm produktu padeves caurule
Līdz 20 nepārtrauktas darbības minūtēm
Liels iegūtās sulas apjoms bez atlikuma

BJP700

36

the Coffee Grinder
Kafijas dzirnaviņas.
•
•
•
•

Jaudīgs 200 W motors
Ietilpīga 150 ml tvertne
Caurspīdīgs vāks
Drošības bloķēšanas sistēma

SKD550

the Water Kettle
Tējkanna.
•
•
•
•
•
•
•

Krūzes tilpums 1,7 litri (7 tasītes)
2200 vatu jauda
Izturīgs nerūsējošā tērauda korpuss
Slēpts sildelements
360° grozāma pamatne ar vietu vada uztīšanai
Mazgājams atkaļķošanas filtrs vienkāršai tīrīšanai
Drošības funkcija: automātiskā izslēgšanās

SK520

the Two Slice Toaster
Tosteris.
•
•
•
•
•
•

7 grauzdēšanas līmeņi
Automātiska šķēlīšu pacelšana
Uzsildīšanas režīms
Atsaldēšanas režīms
Izturīgs nerūsējošā tērauda korpuss
Izņemama drupaču paplāte

ST520

the Rapid Food Dryer

Jaudīgs 400W pārtikas žāvētājs.
•
•
•
•
•
•
•
•

Iestatāms 24 stundu taimeris
Jaudīgs 400W sildīšanas elements
Pielāgojama temperatūra 35-70°C
5 BPA nesaturoši žāvēšanas plauktiņi, kurus drīkst mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā
Efektīva 360° karstā gaisa cirkulācijas sistēma aprīkota ar 12,7 cm
ventilatoru
Pielāgojams starpplauktiņu augstums (pagrieziet plauktiņu par 180°
horizontāli)
Viegli izmantojams vadības panelis ar informatīvu LED displeju
Automātiskā izslēgšanās

DHS600

JAUNUMS
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the VacuumFresh Pro
Vakuuma iepakotājs.

• Lieljaudas divkāršs sūknis nodrošina –0,9 bāru maksimālo
vakummsūkšanas spiedienu
• 15 l/min vakuumsūkšanas ātrums
• Sevišķi drošas divkāršas kausēšanas sliedes piemērotas 30 cm
platiem maisiņiem un maisiņu ruļļiem
• Iebūvēts sevišķi liels ruļļa uzglabāšanas nodalījums un griezēja
mehānisms
• Caurules pieslēgvieta kārbu un citu piederumu pieslēgšanai

BVS700

the VacuumFresh

Vakuuma iepakotājs.
• Jaudīgs virzuļsūknis nodrošina -0,75 bāru maksimālo
vakuumsūkšanas spiedienu
• 9 l/min vakuumsūkšanas ātrums
• Pilnizmēra 2,5 mm iepakotājs ir piemērots 30 cm platiem maisiņiem
un maisiņu ruļļiem
• Caurules pieslēgvieta kārbu un citu piederumu pieslēgšanai

BVS600

the VacuumFresh

Vakuuma iepakotājs.
• Jaudīgs virzuļsūknis nodrošina -0,7 bāru vakuumsūkšanas spiedienu
• 9 l/min vakuumsūkšanas ātrums
• Pilnizmēra 2,5 mm iepakotājs ir piemērots 30 cm platiem maisiņiem
un maisiņu ruļļiem
• Caurules pieslēgvieta kārbu un citu piederumu pieslēgšanai

BVS500

the VacuumFresh

Vakuuma iepakotājs.
• Jaudīgs virzuļsūknis nodrošina -0,6 bāru vakuumsūkšanas spiedienu
• 6 l/min vakuumsūkšanas ātrums
• Pilnizmēra 2,5 mm iepakotājs ir piemērots 30 cm platiem maisiņiem
un maisiņu ruļļiem
• Caurules pieslēgvieta kārbu un citu piederumu pieslēgšanai

BVS450

JAUNUMS

the VacuumFresh Rolls
• Divi 3m vakuumēšanas ruļļi
• Platums: 28cm (SAT40),
22cm (SAT45)

SAT40/45
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the VacuumFresh Bags

the VacuumFresh Canisters

SAT50/55

SAT60

• 50 vakuuma iepakošanas maisiņu
komplekts
• Izmērs: 22x30cm (SAT50),
15x25cm (SAT55)

• 2800 ml un 1000 ml bisfenolu A
nesaturošas vakuuma iepakošanas kārbas
svaigu un marinētu pārtikas produktu
uzglabāšanai

Vai esat
redzējuši
mazāka izmēra
espresso
mašīnu?

the Slim Café

Īpaši kompakta pilnībā automātiska espresso
mašīna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaudīgs 19 bāru sūknis
Termobloka uzkarsēšanas sistēma
1400 W
Patentēta kafijas sākotnējās uzliešanas un pagatavošanas tehnoloģija
1,2 litru viegli izņemama ūdens tvertne
200 g kafijas pupiņu tvertne
Skārienjūtīgs vadības panelis ērtai lietošanai
Nerūsējošā tērauda dzirnaviņas ar 5 malšanas pakāpēm
45° leņķī regulējama tvaika caurulīte

SEM800

JAUNUMS
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