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Rotel
Swiss selection
برند روتل یکی از قدیمیترین و با سابقه ترین تولیدکنندگان لوازم خانگی برقی در اروپا می باشد.
قدمت این برند از سال  8491میالدی بوده و حدود هفتاد سال است که به طور مستمر در صنعت
باشد .سابقه حضور این برند در بازار ایران به حدود  5دهه قبل باز
 COOKINGمی
لوازم خانگی مشغول فعالیت
TABLE
می گردد و پس از یک وقفه طوالنی مجددا فعالیت خود را برای حضور در ایران از سر گرفته است.
تمام محصوالت این برند سوییسی مطابق با استانداردهای معتبر اروپایی تولید می گردند و از نظر
کیفی مجوزهای الزم را اخذ نموده اند .نوآوری تنوع کاال و رنگ بندی عالوه بر کیفیت باال به منظور
جلب رضایت مصرف کنندگان و بویژه خدمات مشتریان در سطح باال همواره جزو اهداف شرکت
محسوب می گردد.
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ماشین آشپزخانه پاورمیکس  0011وات بدنه فول استیل

U444

قدرت موتور  1022وات-کاسه استیل با ظرفیت خوب  4لیتری

همزن حرفه ای روتل پاورمیکس با قدرت موتور  1022وات دارای بدنه استیل دستگاهی سه منظوره است که با داشتت سته ستری
مجزا جهت هم زدن ،مخلوط کردن و ورز دادن خمیر نان ،مایه کیک و شیرینی و دیگر مواد غذایی کاربرد دارد .ای دستتگاه مجهتز
به کاسه استیل با ظرفیت خوب 4لیتری بوده که به راحتی قابل جدا شدن از بدنه می باشد .درپوش کاسه کامال بر روی آن قفل می
شود و از پاشیده شدن مواد غذایی به اطراف جلوگیری می کند .روی بدنه دستگاه یک کلید جهت باال و پایی بردن بازوی دستتگاه
و تعویض سری ها مختلف استفاده میشود .همزن حرفه ایی پاورمیکس یک وسیله قدرتمند و حرفه ای و در عتی حتاب بتا کتاربرد
آسان است ،قس مت باالیی دستگاه برای سهولت در تعویض تیغه ها بصورت اهرمی به کمک کلید تعبیه شده روی بدنته بتاز و بستته
می گردد .برای استفاده از تیغه خمیر زن بهتر است از سرعت  0-1و برای سری مخلوط ک از سرعت هتای بتاالتر استتفاده کنیتد،
سری همزن تخم مرغی نیز مناسب برای هم زدن تخم مرغ و تهیه خامه می باشد که با سرعت شماره  5و باالتر مورد استفاده قترار
می گیرد .توصیه می شود در هر بار استفاده دستگاه را بیش از  15دقیقه بطور متوالی روش نگه ندارید .در ضم پایه هتای تعبیته
شده زیر دستگاه به شما ای امکان را می دهد تا هنگام روش بودن دستگاه بتوانید بدون لغزش و سر خوردن از آن استفاده نمایید.
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غذا ساز و مخلوط کن

U4430

توان -022ظرفیت  1.5لیتر3-سرعت

غذاساز روتل با توان  022دستگاه چندکاره ای است که با قابلیت های بسیاری کته در ختود دارد نیتاز شتما را بترای داشتت چنتد
دستگاه مختلف برطرف می سازد .از ای دستگاه می توان به عنوان غذاساز ،مخلوط ک  ،همزن ،خمیرزن و خردک استتفاده نمتود.
غذاساز روتل دارای انتخابگر سه سر عته و همچنی سرعت لحظه ای می باشد که با توجه بته نتوم متواد غتذایی متی تتوان سترعت
مناسب را انتخاب نمود تا بهتری نتیجه بدست آید .ظرف شفاف و مدرج غذاساز به ظرفیتت  1.5لیتتر را متی تتوان بته منظورهتای
متنوم مورد استفاده قرار داد .ای ظرف بر روی شافت بدنه قرار می گیرد .درب ظرف غذاساز دارای دهانه ورودی است که در حتی
کار دستگاه می توان مواد غذایی را از طریق آن وارد ظرف کرد .با استفاده از اهرم پالستیکی می توان مواد غذایی را از طریق دهانته
وارد ظرف کرد .اهرم مدرج کوچک را می توان هم به عنوان پیمانه استفاده نمود و هم جهت وارد کردن مواد غذایی از دهانته ظترف
غذاساز به کار برد .غذاساز روتل مجهز به  6تیغه ی استیل است که ای تیغه هتا قابتل جتایگزینی بتر روی صتفحه پالستتیکی متی
باشند .ای تیغه ها شامل تیغه خالب ک  ،تیغه ورقه بر ضخیم ،تیغه ورقه بر نازک ،پوره ک  ،رنده درشت و رنده ریز متی باشتند .از
خمیرزن غذاساز می توانید برای تهیه خمیر نان و مخلوط کردن مایع کیک و غذا استفاده کنید .بترای استتفاده از خمیتر زن کتافی
است پس از قرار دادن خمیر زن بر روی محور دستگاه و ریخت مواد غتذایی داختل ظترف غذاستاز ،درب ظترف را محکتم بستته و
ستتترعت را روی  3یعنتتتی حتتتداکتر ستتترعت قتتترار دهیتتتد .پتتتس از  1تتتتا  3دقیقتتته نتیجتتته حاصتتتل متتتی شتتتود.
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همزن با کاسه چرخان و پارچ مخلوط کن و گوشکوب خلوط کن

U4277

موتور422وات-ظرفیت  0.5لیتر 4 -میله تمام استیل-مجهز به عملکرد ضربه ای ()Pulse
همزن کاسه دار گردان روتتل بتا موتتور422وات امکتان همتزدن و مخلتوط کتردن انتوام متواد غتذایی را بته ستادگی فتراهم متی
کند .ایت دستتگاه بتا قابلیتت هتایی کته دارد بترای مصتارف ختانگی طراحتی شتده استت .بته عتالوه ایت دستتگاه مجهتز بته 5
سرعت مختلفی استت کته بتا توجته بته نتوم متواد بته ستادگی متی تتوان از آنهتا استتفاده کترد .همچنتی جهتت همتزدن بهتتر
مواد ،مجهتز بته عملکترد ضتربه ای ( )Pulseمتی باشتد کته بتا استتفاده از ایت قابلیتت بتدون اینکته بته موتتور دستتگاه فشتار
بیایتتتتتد و از طتتتتتوب عمتتتتتر دستتتتتتگاه کاستتتتتته شتتتتتود متتتتتواد خیلتتتتتی ستتتتتریعتر مخلتتتتتوط متتتتتی شتتتتتوند.
کاسه بکار رفتته شتده در ایت دستتگاه از جتنس پالستتیک بتا ظرفیتت  0.5لیتتر متی باشتد کته بته راحتتی متی تتوان متواد را
درون آن ریختتت و مخلتتوط کتترد بتتدون اینکتته دره ای متتواد بتته بیتترون بریتتزد .پایتته ایت دستتتگاه طتتوری طراحتتی شتتده کتته بتتا
روش کردن دستتگاه بطورهمزمتان بتا حرکتت میلته هتا کاسته بطتور خودکتار شتروم بته چترخش متی کنتد کته ایت عملکترد
باعث هم زدن بهترو سریع تر متواد غتذایی متی شتود .همچنتی جهتت کتاربرد راحتت تتر  4میلته تمتام استتیل بته همتراه ایت
دستگاه می باشد کته  0نتوم آن در جهتت تهیته خمیتر و  0نتوم دیگتر در جهتت مخلتوط کتردن و همتزدن متواد بکتار متی رود.
ای دستگاه مجهز به دکمه جدا شونده میله می باشتد کته بتا فشتردن ایت دکمته ،میلته هتا بته راحتتی جتدا شتده و متی تتوان
آنهتتا را شستتت و تمیتتز کتترد .عتتالوب بتتر ایت دستتتگاه دارای یتتک مخلتتوط کت نتتیم لیتتتری و یتتک همتتزن میلتته ای (گوشتتکوب
برقی)میباشد .به عالوه دسته ای دستگاه بته راحتتی و بطتور کامتل از بدنته جتدا متی شتود کته بتا چنتی قتابلیتی متی تتوان بته
عنتوان همتزن دستتی هتم نیتز از ایت دستتگاه استتفاده کترد .جهتت ایمنتی بیشتتر ،دارای دو کلیتد قفتل بتر روی بدنته کتته دو
قسمت بدنته را بته هتم اتصتاب داده و از ارتعتاش و لترزش دستتگاه هنگتام روشت بتودن جلتوگیری متی کنتد کته ایت ختود در
کاهش صدا مؤثر می باشد.
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سرخ کن طرح سیلور

U0210

توان  1222وات -قابل تنظیم از  132تا  192درجه سانتیگراد

مینی سرب ک روتتل بتا تتوان  1222وات و ظرفیتت  1.5لیتتری قتادر بته سترب کتردن انتوام متواد غتذایی بترای ختانواده هتای
یک تا دو نفتره متی باشتد .جتنس بدنته ایت دستتگاه تمتام استتیل طراحتی شتده کته در برابتر حترارت بستیار مقتاوم و محکتم
است .همچنی درب ای دستتگا ه دارای پنجتره شیشته ای استت کته ایت ویاگتی قابلیتت دیتدن متواد درهنگتام سترب شتدن را
به راحتی بترای مصترف کننتده فتراهم متی کنتد .مینتی سترب کت روتتل مجهتز بته نمایشتگر و درجته حترارت قابتل تنظتیم از
 132تا  192درجته ستانتیگراد متی باشتد کته بتر روی دستتگاه تعبیته شتده استت و بته راحتتی قابتل استتفاده متی باشتد .ایت
دستگاه دارای مخزن تفلون متی باشتد کته قابتل شستت استت  .عتالوه بترآن دارای یتک ستبد دستته دار استتیل متی باشتد کته
متی تتوان متواد را داختل آن ریختته و در درون دستتگاه جهتت سترب کتردن قترار داده شتود .ضتمنا ایت ستبد دارای پایته قتترار
گیری در لبه باالیی دستتگاه بتوده تتا پتس از پختت در کنتار دستتگاه قترار گرفتته و روغت متواد غتذایی پختته شتده بته داختل
ظرف سرب ک برگردد .همچنی شما میتوانید سرب ک را همراه با ظرف کامل شستشو بفرمایید.
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چرخ گوشت

U484

تتتوان مصتترفی  1022وات،بدنتته از جتتنس پالستیک،سیستتتم چتترخش معکو ،قابلیتتت چتترب کتتردن  3کیلتتوگرم گوشتتت در
دقیقته،دارای  3صتتفحه چترب گوشتتت بتا قطتتر ستوراب هتتای  4.0 ،3.5و  0میلتی متر،ستتری کوبته ستتاز و سوستیس ستتاز،محفظه
نگهتتداری لتتوازم جانبی،تیغتته ی فتتوالدی چتترب گوشتتت بستتیار مقتتاوم و ختتود تیتتز شونده،ستتینی قابتتل جتتدا شتتدن جهتتت
شستشوی آسان،دسته فشاری ارگونومیک،پایه های پالستیکی جهت جلوگیری از لغزش و لرزش
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همزن بدون کاسه و با پارچ مخلوط کن و گوشکوب خلوط کن

U4287

توان 422 :واتدستگاه چندکاره :همزن تخم مرغ ،خمیر سبک کیک ،خامه و سس ،مواد غذایی و انوام میوه جاتدارای  4میله تمام
استیل جهت تهیه خمیر و مخلوط کردندارای پارچ مخلوط ک با گنجایش  2.5لیتردارای همزن میله ای (گوشکوب برقی)دارای
 14.5سانتی متر-ابعاد L x W x H:-10x9.5xکلید پالسدارای قفل ایمنی-ضد لرزش-ولوم سرعت  5مرحله ای-ابعاد دستگاه
بس 05.0سانتی متر-وزن دستگاه  1.55 :کیلوگرم-ولتاژ/فرکانس 032/52 :ولت/هرتز
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مخلوط کن کروم تیغه دوبل  0.1لیتری

U424

مخلوط ک 522وات دارای پارچ  1.5لیتری  -جنس پارچ پیرکس
دو سرعته ....کلید پتالس و دارای تیغته دوبتل جهتت خردکتردن دانته هتای قهتوه ..و متیکس کتردن انتوام صتیفی جتات همتراه بتا
یخ قابل استتفاده متی باشتد.مخلتوط کت روتتل بتا تتوان  522وات دارای تتوان بستیار بتاال جهتت مخلتوط کتردن متواد غتذایی
مختلف می باشتد .از قابلیتت خترد کتردن یتخ مخلتوط کت متی تتوان جهتت تهیته نوشتیدنی هتای خنتک استتفاده نمتود .ایت
مخلوط کت مجهتز بته بدنته ای از جتنس استتیل کتروم متی باشتد کته عتالوه بتر استتحکام و مقاومتت بتاال ،زیبتایی و جلتوه ی
خاصی به ظاهر دستگاه بخشتیده استت .تمیتز کتردن بدنته کتروم بستیار آستان متی باشتد .همچنتی ایت بدنته در اثتر استتفاده
زنگ نمی زنتد و فرستوده نمتی شتود .بتر روی بدنته انتختابگر سترعت تعبیته شتده استت کته بتا چترخش آن متی تتوان سترعت
مناسب را انتخاب نمود .ای دستگاه مجهتز بته دو سترعت مختلتف و همچنتی عملکترد پتالس متی باشتد کته بتا توجته بته نتوم
مواد غذایی متی تتوان سترعت مطلتوب را انتختاب نمتود .در اطتراف دکمته ی انتختاب گتر چتراغ نشتان گتری قترار دارد کته بتا
روش شدن دستگاه به رنگ آبی بستیار زیبتایی روشت متی گتردد .مخلتوط کت روتتل مجهتز بته پتارچ بتزرف بته ظرفیتت 1.5
لیتر می باشد کته متواد غتذایی در آن بته صتورت کتامش بهداشتتی مخلتوط متی شتوند .ایت پتارچ متدرج متی باشتد و از طریتق
بدنه شفاف پارچ متی تتوان محتویتات داخلتی آن را مشتاهده نمتوده و بتر نحتوه ی مخلتوط شتدن متواد نظتارت داشتت .بتر روی
پارچ درب پالستیکی قرار دارد که کامش بتر روی دهانته ظترف بستته متی شتود و از پاشتیده شتدن متواد داختل پتارچ بته بیترون
جلتتوگیری متتی کنتتد .بتتر روی درب دریچتته شتتکرریز تعبیتته شتتده استتت .بتترای اضتتافه کتتردن متتواد در حتتی کتتار دستتتگاه ،
کافیستتت شتتکرریز را برداشتتته و متتواد افزودنتتی را از طریتتق دریچتته وارد کتترده و بالفاصتتله شتتکرریز را در جتتای ختتود قتترار
دهید .همچنتی از پیمانته واقتع بتر روی درب متی تتوان بترای انتدازه گیتری متواد غتذایی استتفاده نمتود .ویاگتی مخلتوط کت
روتل مجهز بودن به تیغه تمتام استتیل  6پتره بستیار حرفته ای متی باشتد کته جهتت خترد کتردن انتوام میتوه هتا و ستبزیجات
به بهتری شکل ممک طراحتی شتده استت .ایت تیغته قابتل جتدا شتدن از بدنته متی باشتد .بترای جتدا کتردن تیغته کافیستت
پایه ی زیر پارچ را بتاز کنیتد .البتته جهتت افتزایش عمتر حلقته ی پالستتیکی دور تیغته هتا بهتتر استت در هنگتام تمیتز کتردن
پارچ و تیغه ها مقتداری آب داختل پتارچ ریختته و مخلتوط کت را روشت نمادیتد تتا داختل پتارچ و تیغته هتا شستشتو شتوند و
فقط از هر چنتد متدت یکبتار پایته ی زیتری پتارچ بتاز شتود .پایته هتای ضتد لترزش دستتگاه از لغتزش و تکتان ختوردن آن در
حی کار جلوگیری می کنند.
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مخلوط کن  0.1لیتری

U4240

مخلوط کن  0.1لیتری

U4247

حجتتم پتتارچ 1.0 :لیتتتر ،تتتوان 422 :وات،جهتتت خردکتتردن آستتان یخ،مخلتتوط کتتردن کلیتته میتتوه جتتات و تهیتته نوشتتیدنی
ها،پتتارچ پیرکس،محفظتته شتتکرریز،دو ستترعته،دارای کلیتتد پتتالس،دارای پایتته ضتتدلغزش،ابعاد:
 0.0کیلوگرم،ولتاژ/فرکانس 032/52 :ولت/هرتز
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10cm

19x

 ،30xوزن:

گوشکوب  011وات سه کاره

U473

همزن میله ایی سه کاره دارای تیغه مخلوط ک  -پارچ  -همزن پاندولی جهت زدن خامه و تخم مرغ -و کاسه مخلوط ک جهت
خرد کردن پیاز-گوجه و انوام سبزیجات و ساالد
همزن میله ای و گوشتکوب روتل با حداکتر توان 422وات محصوب کشور سوییس با طرحی خوش دست و با کیفیت است و شما را
قادر می سازد تا با صرف زمان و انرژی کمتر مواد غذایی مختلف را به راحتی خرد و مخلوط نمایید .بدنه دستگاه از جنس پاستیل
سبک با پوشش نرم بوده که در دست گر فت و کار با آن را راحت و آسان می نماید .روی بدنه همزن دو کلید فشاری تعبیه شده
است که بسته به نوم و حجم مواد می توانید از دو حالت سرعت کم و زیاد و پالس استفاده کنید.
همزن برقی مجهز به محفظه خردک با ظرفیت  522میلی لیتر می باشد که از طریق بدنه شفاف آن می توانید محتویات درون آن
را مشاهده کنید ،تیغه تیز خردک از جنس استیل ضدزنگ بوده که به راحتی قابل جداسازی و شستشو می باشد .میله گوشتکوب
نیز از جنس استیل ضد زنگ می باشد که می توان توسط آن انوام مواد غذایی را در لیوان  622میلی لیتری پایه بلند مخلوط کرد.
محفظه خر د ک دارای کفه ضدلغزش بوده و از سر خوردن و لرزش آن هنگام کار جلوگیری می کند .برای تعویض سری همزن
کافیست سری را کمی چرخانده و بکشید تا از بدنه جدا گردد .سیم دستگاه به طوب  1متر محدوده خوبی برای کار در اختیار شما
قرار می دهد.
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گوشکوب طرح الماس

U4330

گوشتکوب برقی روتل طرح الما

با طراحی ارگونومیک نور اب ای دی بسیار زیبا هنگام کارکردن امکان مخلوط کردن مواد

تشکیل دهنده سوپ ،پوره ،سس و نوشیدنی های مختلف را فراهم می آورد .موتور پر قدرت و کم صدای ای دستگاه با توان 552
وات قابلیت مخلوط کردن انوام مواد را دارد .مشخصه قابل توجه ای گوشتکوب پایه و تیغه تمام استیل آن می باشد که بسیار
مقاوم بوده و امک ان مخلوط کردن مواد سفت را نیز فراهم کرده و هم چنی به صورت کامش بهداشتی مواد غذایی را مخلوط می
کنند .میله گوشتکوب قابل جدا شدن از بدنه می باشد و می توان آن را در ماشی ظرفشویی شستشو نمود .بر روی بدنه دو دکمه
سرعت تعبیه شده است که بسیار نرم بوده و با فشار اندکی بر روی دکمه دستگاه شروم به کار می کند .از سرعت کم می توان
جهت مخلوط کردن مواد نرم استفاده نمود .سرعت باال نیز مناسب مخلوط کردن مواد سفت تر می باشد .بر روی دسته مخلوط ک
حلقه آویز قرار دارد که در هنگام عدم استفاده می توان گوشتکوب را از دیوار آویزان نمود تا همیشه در دستر
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باشد.

کتری طرح الماس

U7330

توان  0022وات-قابلیت چرخش  362درجه-کتری 0651به صورت بی سیم طراحی شده است که بر روی پایه قرار می گیرد
کتری برقی روتل طرح الما

مدب  0651با توان  0022وات جهت آماده کردن آب جوش مورد نیاز جهت تهیه چای و نوشیدنی

های گرم طراحی شده است .ظرفیت کتری  1.0لیتر می باشد .جنس بدنه کتری نوعی رزی طرح الما

طراحی شده که عالوه بر

کیفیت باال بر زیبایی ظاهری دستگاه افزوده است .ای کتری به صورت کامش بهداشتی آب را جوش آورده و در اثر استفاده و مرور
زمان زنگ نمی زند .کتری 0651به صورت بی سیم طراحی شده است که بر روی پایه قرار می گیرد .قابلیت چرخش  362درجه
کتری بر روی پایه امکان استفاده از آن را برای افراد راست دست و چپ دست فراهم نموده است .مقاومت المنت داخلی به رسوبات
آهکی موجب افزایش طوب عمر کتری می گردد .کلید روش  /خاموش و چراغ نشان گر دستگاه بر روی بدنه کتری تعبیه است .با
زدن دکمه روش  /خاموش چراغ نشان گر نیز به رنگ آبی روش می شود که نشان دهنده روش بودن دستگاه می باشد.
مشخصه بارز کتری الما

روتل مجهز بودن به سیستم درب ایمنی هست که که پس از جوش آمدن اب درب به یکباره باز نمی

شود بلکه در دو مرحله درب باز میشود .در زیر پایه دستگاه محفظه سیم جمع ک تعبیه شده است که در هنگام عدم استفاده از
دستگاه می توان سیم را در محفظه قرار داد.

rotel | swiss selection

تستر طرح الماس

U0330

دکمه چرخشی که بر روی بدنه دستگاه قرار دارد میزان برشته شدن را ازشماره  ( 1برشته شدن کم ) تا شماره  ( 0برشته شدن
زیاد ) بنابر سلیقه انتخاب نمود  .برای امنیت بیشتر دیواره دستگاه در حی استفاده خنک می ماند همچنی دکمه ای به نام
 Stopکنار شکاف های نان برای توقف تست کردن و سوخت نان وجود دارد .
ای مدب توستر عالوه بر تست کردن نان  ،دکمه برای گرم کردن  ،آب کردن یخ و داغ کردن مجدد نان را نیز دارد  ،بنابرای شما
می توانید عالوه بر توست کردن نان  ،نان های یخ زده را نیز با ای تستر  ،یخ زدایی  ،گرم و درنهایت برشته کنید و برای یک
صبحانه دلچسب  ،مناسب تری نان را میل کنید  .عالوه بر ای شما می توانید نان های روب و صبحانه را با ای تستر گرم نمایید .
برای ای کار باید اهرم طبقه گرم ک را به پایی فشار داده تا طبقه گرم کردن باز شود سپس نان ها را بر روی طبقه گرم ک قرار
داده و آنها را گرم کرد در پایی دستگاه سینی تعبیه شده تا به راحتی بتوانید خرده های اضافه نان را خارج و تمیز کنید.

ست طرح الماس
پیشنهاد ویژه

پیشنهاد میشود هنگام خرید از ست طرح الما
فرمایید.
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شامل (تستر – کتری و گوشکوب ) در مجموعه لوازم برقی آشپزخانه دیدن

خرد کن

U487

عملکتترد فشتتاری،توان مصتترفی  422وات،مختتزن شیشتته ای متتدرج بتتا گنجتتایش  1.05لیتری،تیغتته از جتتنس استتتیل ضتتد
زنتتگ،دارای  0ستتری ختتردک و خمیرزن،عملکتترد پتتالس (ضتتربه ای)،مجهتتز بتته قفتتل ایمنی،اجتتزای قابتتل شستشتتو در ماشتتی
ظرفشویی،پایه های پالستیکی جهت جلوگیری از لغزش و لرزش

تخم مرغ پز

U0477

توان مصرفی  352وات،ظرفیت  0عدد تخم مرغ 3،حالت پخت سفت ،متوسط و عسلی،سیستم هشدار اتمام
پخت،صفحات قابل شستشو،جنس بدنه عایق حرارتی،محفظه جمع آوری سیم
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جاروبرقی پرتابل دارای فیلتر هپا

U3770

وان  022وات ای جتارو دارای فیلتتر هپتا (ضتد الترژی) و مختزن یتک لیتتری و طتوب کابتل  4متتری میباشتد.ایت جتارو دارای
یک پارو و یتک ستری جهتت استتفاده در منتازب و داختل اتومبیتل میباشتد.از ایت جتارو در منتزب-شترکتها و تمیزکتاری درون
اتومبیل استفاده میشود .بته دلیتل حجتم کوچتک و جتته کوچتک و قتدرت  022وات ایت جتارو شتما میتوانیتد از ایت جتارو بته
صتتورت دو منظتتوره نیتتز استتتفاده نماییتتد .همچنتتی در ای ت جتتارو بنتتدی هماننتتد کمربنتتدی تهیتته شتتده کتته میتوانیتتد پتتس از
اتصاب به بدنه دستگاه به صورت آویز بر روی بدن هنگام کارکردن استفاده کنید.

کف شیر ساز

U701

ولتتتاژ  /هرتتتز  /وات  002/042 :ولتتت  52 /هرتتتز  412-492 /وات – ستتتفید -توضتتیحات  :دارای عملکتترد  0گانتته جهتتتت
تولید کف شیر و گرم کتردن شتیر بتا حتداکتر ظرفیتت  422میلتی لیتتر -ظرفیتت جهتت کتف شتیر  122میلتی لیتتر  ،ظرفیتت
جهت گرم کردن شیر  022میلتی لیتتر  ،بدنته عتایق ضتد حترارت  ،دکمته ختاموش کت خودکتار  -،ابعتاد دستتگاه  :ستانت 00
× -33 × 33وزن دستگاه  2.04 :کیلوگرم
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آبمیوه گیری

U478

توان  022وات -مخزن بزرف تفاله  0لیتری-پارچ پالستیکی با ظرفیت  1لیتر
آبمیوه گیری  400بتا حتداکتر تتوان  022وات دستتگاهی زیبتا و کتاربردی بترای گترفت آب انتوام میتوه هاستت .بدنته دستتگاه
از جتنس استتیل استت و موجتتب گردیتده تتا وزن دستتگاه نستتبت بته نمونته هتتای فلتزی ستبک تتر شتتود .بتر روی بدنته کلیتتد
اهرمی کنترلتی تعبیته شتده و ولتوم چرخشتی بتا سترعت یتک و دو میباشتد ..جتنس فیلتتر آب میتوه گیتری از تیتتانیوم بتوده و
در اثر استفاده و به مرور زمان زنگ نمتی زنتد و فرستوده نمتی شتود .ایت فیلتتر قابتل جتدا شتدن از بدنته بتوده و متی تتوان آن
را براحتتتی درون ماشتتی ظرفشتتویی شستتت .دهانتته بتتزرف ورود میتتوه امکتتان ورود قطعتتات بتتزرف میتتوه را فتتراهم متتی نمای تد.
پتتس از قتترار دادن میتتوه در دهانتته ،بتتا استتتفاده از دستتته فشتتاری متتی توانیتتد میتتوه را بتته ستتمت فیلتتتر هتتدایت کنیتتد.
آب میوه گیری روتل مجهز به یتک پتارچ پالستتیکی بتا ظرفیتت  1لیتتر بتا طراحتی مخصتو

متی باشتد کته کتامال منطبتق بتا

دهانه خروجی آب میوه گیر قرار می گیترد و متانع از پاشتیده شتدن آب میتوه بته بیترون از پتارچ متی شتود .دستتگاه مجهتز بته
مخزن بزرف تفاله  0لیتری استت کته امکتان آب گیتری پیوستته را بترای شتما فتراهم متی کنتد .بتر روی مختزن تفالته درپتوش
متصل به بدنه قرار متی گیترد و از پاشتیده شتدن تفالته بته اطتراف جلتوگیری متی کنتد ،بتا بستت گیتره اهرمتی فلتزی تمتامی
قطعتتات در جتتای ختتود ثابتتت شتتده و دستتتگاه آمتتاده بتته کتتار خواهتتد بتتود .همچنتتی پایتته هتتای پالستتتیکی تعبیتته شتتده زیتتر
دستتگاه از لغتزش آن هنگتام کتتار جلتوگیری متی نمایتد ،.همچنتتی تمتامی قستمت هتای آب میتتوه گیتری قابتل جتدا شتتدن از
هم بتوده و متی تتوان آن هتا را بته جتز بدنته اصتلی در ماشتی ظرفشتویی قترار داد .حمتل و نقتل آستان و تمیتز کتردن راحتت
دستتگاه از برتتتری هتای ایت نتتوم آبمیتوه گیتتری میباشتد کتته دارای قتتدرت  W 022واقعتی و تحتتت لیستانس و کنتتترب کیفتتی
شرکت روتل سوییس میباشد..
توجتته  :کلیتته آبمیتتوه گیتتری هتتای روتتتل دارای میکروستتویگ بتتوده کتته هنگتتام فشتتار مکتتانیکی و برقتتی .دستتتگاهها بتته صتتورت
اتوماتیک قطتع میشتود و پتس از خنتک شتدن دستتگاه بته صتورت دوبتاره قابتل استتفاده میباشتد.ایت عملکترد باعتث میشتود
دستگاههاسالها دچار نقص فنی نشود.
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آبمیوه گیری

U471

تتتوان  522وات-دهانتته ورودی ستتایز بتتزرف 0.5ستتانتی متتتر-دارای یتتک پتتارچ متتدرج2.6لیتتتری استتت و مختتزن تفالتته 1.0
لیتری
آب میتوه گیتری روتتل بتتا تتوان  522وات دستتگاهی کتتامال کتاربردی بتا ظتاهر زیبتتا و چشتمگیر متی باشتتد کته بترای مصتتارف
خانگی طراحتی شتده استت .موتتور دستتگاه از نتوم  ACو تکنولتوژ ی متورد استتفاده بگونته ای استت کته دستتگاه آب میتوه هتا
را تا  32درصد بیشتر از دیگتر نمونته هتا متی گیترد و بتا استتفاده از فنتاوری  ESPدستتگاه بتا صتدا و نتویز کتم کتار متی کنتد.
پس از قترار دادن تمتامی قطعتات در جتای ختود و بستت دستته هتای اطتراف دستتگاه  ،دستتگاه آمتاده ی استتفاده متی باشتد.
دهانه ورودی ستایز بتزرف  0.5ستانتی متتری داشتته و بته راحتتی متی تتوان تکته هتای بتزرف میتوه و ستبزی را درون دستتگاه
قرار داد و بته کمتک دستته فشتاری آنهتا را بته ستمت فیلتتر هتدایت کترد .آبمیتوه گیتر 402دارای یتک پتارچ متدرج2.6لیتتری
است و مخزن تفاله  1.0لیتتری کته کتامال منطبتق بتر دهانت ه و خروجتی آبمیتوه گیتری قترار گرفتته و از ریختت آب میتوه و یتا
تفاله بر روی ستط یتا بیترون جلتوگیری متی کنتد .یتک کلیتد بترای تنظتیم میتزان سترعت در دو وضتعیت روی بدنته دستتگاه
وجود دارد ،سرعت پایی مناستب ستبزیجات و میتوه هتای نترم ماننتد هندوانته ،سترعت بتاال بترای میتوه هتای کمتی ستفت تتر
ماننتتد گرمتتک و پرتقتتاب  -هتتویو و ستتیب کتتاربرد دارد .فیلتتتر دستتتگاه  D3و از جتتنس استتتیل ضتتد زنتتگ بتتوده و بهتتتر استتت
پس از هر بار استتفاده تمتامی قطعتات را تمیتز نماییتد ،بدنته دستتگاه نیتز بته راحتتی بتا یتک پارچته نتم دار تمیتز متی گتردد.
کلیته قطعتات جتتانبی قابلیتت جداستازی و شستشتتو در ماشتی ظرفشتتویی را دارنتد .جهتت تمیتتز کتردن فیلتتر نیتتز یتک بتتر
دو طرفه همراه بتا وستیله ارادته شتده استت.توجته  :کلیته آبمیتوه گیتری هتای روتتل دارای میکروستویگ بتوده کته هنگتام فشتار
مکتتانیکی و برقتتی  .دستتتگاهها بتته صتتورت اتوماتیتتک قطتتع میشتتود و پتتس از خنتتک شتتدن دستتتگاه بتته صتتورت دوبتتاره قابتتل
استفاده میباشد.ای عملکرد باعث میشود دستگاههاسالها دچار نقص فنی نشود.
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اتو کف سرامیک نانو دیجیتال

U748

ولتاژ  /هرتز  /وات  032 :ولت  52 /هرتز  0022 /وات – سفید طوسی -سیستم ضد چکه  ،بخار عمودی و افقی مداوم ،
ولوم دیجیتاب لمسی  ،کفه سرامیک نانو-ضد پرز  ،ضد باکتری  ،خاموش شدن به صورت خودکار در هنگام کار نکردن دستگاه
جهت دخیره انرژی برق و ایمنی بیشتر  ،دارای دکمه رسوب گیر  ،بخار دهی  35تا  112گرم .
ابعاد دستگاه  :سانت  -31 × 16 × 10.5وزن دستگاه  1.4 :کیلوگرم -مخزن آب  322 :سی سی

اتو کف استیل سیریوس

U742

اتو بخار با کف سرامیک حرفه ای

U781
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بخور سرد دیجیتالی تایمردار  -دارای دکمه تسویه هوا6-لیتر

U242

تولید  352میلی لیتر بخار-مناسب برای محیط های بی  42تا 52متر  -توان 45وات
رطوبتتت ستتاز و بختتور ستترد روتتتل(ضتتد التترژی  -آلتتودگی هتتوا -مناستتب جهتتت اتتتاق کودکتتان و ستتالمندان و بیمتتاران قلبتتی و
تنفسی) خشکی و آلتودگی هتوا موجتب آستیب بته پوستت ،مختاط تنفستی و قلتب شتما میگتردد.ایت رطوبتت ستاز اثترات م تر
ای شرایط را کتاهش داده و برطترف متی نمایتد بختور سترد روتتل بتا تتوان 45وات و ظتاهر شتیک و ستاده رطوبتت متورد نیتاز
محیط شما را تامی می کنتد،ای دستتگاه مناستب بترای محتیط هتای بتی  42تتا 52متتر میباشتد .نتوم سیستتم رطوبتت ستاز
ای دستگاه آلتراستونیک استت کته بتا تکنولتوژی فراصتوتی درات ریتز آب از ستط آن جتدا متی شتوند و توستط فت در ف تای
اطراف پخش و توزیتع متی گردنتد .ایت رطوبتت ستاز قابلیتت تولیتد  352میلتی لیتتر بختار در ستاعت را دارشتته و بتا عملکترد
یونیزاسیون یون های متبتت را از منفتی جتدا کترده و اجتازه نمیدهتد وارد سیستتم تنفستی شتما گتردد ..دستتگاه رطوبتت ستاز
روتتتل دارای دکمتته لمستتی جهتتت روشتت و ختتاموش کتتردن و تنظتتیم میتتزان بختتاردهی بتتا چتتراغ نشتتانگر استتت .مختتزن آب
دستتگاه بتا بدنته شتفاف و ظرفیتت حتتداکتر 0.0لیتتر کته در حالتت متدوام  04-00ستتاعت بتدون وقفته کتار میکنتد ..همچنتتی
ای ت دستتتگاه دارای تتتایمر جهتتت ختتاموش کتتردن خودکتتار براستتا

خواستتته شتتما میباشتتد کتته در تتتایم هتتای  0-6-0ستتاعته

قابتتل تنظتتیم میباشتتد .همچنتتی ایتت دستتتگاه دارای فیلتتتر آب جهتتت گتترفت ستتختی و رستتوبات اب میباشتتد و همچنتتی
دارای دکمه شب خواب با چراغ های التوان کته بته صتورت هفتت رنتگ طراحتی شتده استت کته زیبتایی قابتل توجته ای هنگتام
کتار در شتب بته مصترف کننتتده نمتایش میدهتد.نکتته قابتتل توجته ایت دستتگاه دکمته لمستتی یونیزاستیون هستت کته جهتتت
اراده بخار سترد پتاکتر و یتونیزه شتده استتفاده میشتود .در ضتم جهتت حفتی ایمنتی ایت دستتگاه در صتورت تمتام شتدن آب
مخزن مجهتز بته سیستتم خاموشتی خودکتار متی باشتد یتک عتدد فرچته جهتت تمیتز کتردن بعتد استتفاده نیتز درون دستتگاه
تعبیه شده است.
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