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önceliklidir

Electrolux Profesyonel Dinamik Hazırlık

Güvenlik
önceliklidir
Sağlığınız bizim için
her zaman önemlidir.

Sağlığınızı Korur
Sağlığınız, unlu mamüller/pastacılık hazırlıkları
yapılması durumunda, 20 ila 80 lt’lik un tozu
emisyonlarını sınırlandıran modellerde bulunan,
yeni KAPALI / DAYANIKLI ÖN KORUYUCU
tarafından korunacaktır.

Elinizi Korur
KAZAN ALGILAMA CİHAZI, 5 lt’den 80 lt’ye
kadar olan modellerde makineyi bloke eder ve
kazan uygun bir şekilde konumlandırılmadıkça
ve sıçrama korumalı olarak ayarlanmadıkça
cihazın çalışmasına müsaade etmez.

BPA İçermez
BPA içermemesi, sağlığınız için güvenli olmasını
sağlar.

Planet mikserler
Ürün Serisi

Planet mikserlerin
kapasitesi

5 lt

8 lt

10 lt

20 lt

20 lt

30 lt

40 lt

60 lt

80 lt

Kanca, kg*

1,5

2,5

3,5

6

6

7

10

20

25

Kanca, kg*

-

-

-

-

7

8

10

-

-

Çırpıcı, yumurta**

10

14

18

32

32

50

70

100

120

Setüstü

•

•

•

•
•

•

•

•

•

unlu mamüllere özel model

Ayaklı
* Kanca: hamur için kg başına un (%60 nem içeriğiyle)
** Çırpıcı: maks. yumurta akı sayısı

Electrolux Planet mikser serisi, sektörümüzdeki
en geniş ürün yelpazesi ile, en üst güvenlik ve
gıda hazırlama gereksinimlerine cevap verecek
kapasiteye sahiptir.
UNI EN 454: 2015 Gıda Hazırlık Ekipmanları - Planet Mikserler - Güvenlik ve Hijyen
Gereksinimleri.
Bu Avrupa Standardı, iki paralel eksen kullanarak, gezegenlere özgü harekete sahip
cihazla, sabit kazanlı planet mikserlerin tasarımı ve üretimi için güvenlik ve hijyen şartlarını
belirler. Kazanın kapasitesi 5 L’ den büyük veya eşittir ya da 200 L’ ye eşit veya daha
küçüktür.

Çözümlerimiz kullanıcıların sadece güvenli işlemler
gerçekleştirmesini sağlamakla kalmaz, aynı
zamanda mükemmel sonuçlar sunarak sağlıklı bir
ortam da sağlar.

Electrolux Mükemmelliğini keşfetmek
ve diğer fikirlerimizi incelemek için:
www.electrolux.com.tr/professional
www.electrolux.com/professional

Mükemmellik
ve çevreye duyarlılık
Tüm Electrolux fabrikaları ISO 14001 sertifikalıdır.
	Tüm çözümlerimiz daha az su, enerji, deterjan tüketimi
ve çevreye daha düşük emisyon yayması hedeflenerek
tasarlanır.
	Ürünlerimizin %70’ten fazlası, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve
çevresel faktörleri mutlaka dikkate alan tasarım özellikleri ile
yenilenmiştir.
	Tüm Electrolux çözümleri ROHS ve REACH uyumludur ve
tüm cihazlarımız %95’in üzerinde geri dönüştürülebilir.
	Ürünlerimizin %100’ü kalite testinden geçirilir ve cihazların
tüm fonksiyonları uzman teknisyenler tarafından tek tek
kontrol edilir.

Şirket, teknik özelliklerde, içerikte ve görsellerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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