
TE-75 Slim | 134.0607.344
RODZINA : Zarządzanie Odpadami |  SERIA : Franke Turbo Elite |  MODEL : TE-75 Slim

Udoskonalone młynki Franke do odpadów organicznych z serii Turbo Elite zostały zaprojektowane, aby uwolnić Twoją kuchnię od
nieprzyjemnego zapachu i niehigienicznych resztek, jakie zostają po przygotowanych posiłkach. Niezawodny, wysokoobrotowy silnik z
magnesami trwałym w połączeniu z nowoczesnym systemem rozdrabniającym to sposób na rozwiązanie problemu w kilka sekund.
Wystarczy odkręcić wodę i umieścić odpadki w młynku, a Turbo Elite zajmie się resztą.

Młynki do odpadów Franke, pochodzące z nowoczesnej serii Turbo Elite posiadają wyjątkowe atrybuty, takie jak: 

Niezawodny, wysokoobrotowy silnik z magnesami trwałymi

Silnik z magnesami trwałymi, w odróżnieniu od indukcyjnego, uzyskuje maksymalną moc zaraz po włączeniu. 

Gwarantuje to szybsze mielenie oraz mniejsze zużycie energii.

Technologia Bio Shield®

Technologia zapobiegająca rozwojowi baterii, redukuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

System Torque Master®

Innowacyjny system rozdrabniania. Szybsze mielenie odpadków, połączone z mniejszymi wibracjami produktu.

Komora oraz tarcza mieląca są odporne na korozję oraz doskonale wyważone co wydłuża ich żywotność.

Odporny na korozję

Komora i tarcza mieląca młynka są wykonane ze stali szlachetnej.

Wyjmowana osłona przeciwodpryskowa

Wszystkie osłony przeciwodpryskowe w młynkach z serii Turbo Elite można w łatwy sposób zdemontować, co gwarantuje łatwość
czyszczenia i wymiany.

Trójśrubowy system mocujący

Nowoczesny trójśrubowy system montażu gwarantuje szybkość i łatwość instalacji.

Zintegrowany włącznik pneumatyczny

Wszystkie modele z serii Turbo Elite posiadają zintegrowany włącznik pneumatyczny w zestawie. Przycisk generuje ciśnienie, za
pomocą którego

uruchamiamy i wyłączamy urządzenie. Włącznik działa bez użycia energii elektrycznej co umożliwia obsługę nawet wtedy, kiedy nasze
ręce są mokre

otwór montażowy włącznika 35 mm
grubość blatu do montażu włącznika, max. 35mm

W przypadku instalacji młynka do odpadów w zlewozmywaku ceramicznym będzie Ci potrzebna przedłużka kołnierza o nr
katalogowym: 112.0489.809
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DANE TECHNICZNE

Wersja przeznaczony wyłącznie do mielenia organicznych odpadów żywnościowych

Napięcie 220-240V

Cena 1 299,00 zł
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