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Kod EAN: 
PSC-40/W  5901308015213
PSC-40/B  5901308015145

Gotowanie to dziś element sztuki.
A sztuka kulinarna to eksperymenty i nieustanne obalanie stereotypów.  
Jednak perfekcyjne dzieło jest  efektem nie tylko talentu artysty,  
ale i doskonałych urządzeń. Właśnie takich jak Sam Cook.
Sam Cook to linia produktów stworzona dla wymagających.
Rezultat pracy wielu profesjonalistów, dla których gotowanie jest życiową pasją.  
Ich kulinarny kunszt cechuje kreatywne szaleństwo i odwaga w eksperymentowaniu ze smakiem.  
Wypróbuj najwyższej klasy urządzenia kuchenne i poczuj się mistrzem w swojej kuchni.

• elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD – przełączniki dotykowe 
sygnalizowane dźwiękiem: 
 ▪ Power – uruchomienie urządzenia
 ▪ Menu – 6 programami do wyboru: warzywa, soja, zupy, orzechy, sosy, smoothie
 ▪ Start/Stop – zatrzymanie pracy urządzenia
 ▪ Pulse
 ▪ Speed – regulacja prędkości w zakresie: 1-10 co 1 stopień
 ▪ Time – ustawienie czasu w zakresie: 5 sekund-30 minut co 5 sekund

• dzbanek wykonany z Tritanu (BPA FREE) o pojemności 2000 ml z kopułą 
wyciszającą 

• sześcioramienny nóż ze stali nierdzewnej 
• funkcja kruszenia lodu
• tamper (popychacz) do bezpiecznego dawkowania składników
• wygodna rączka 
• otwór w pokrywie umożliwiający dodawanie produktów w czasie pracy urządzenia
• miarka z podziałką – 30 ml, 60 ml 
• podłączenie do sieci i zakończenie pracy urządzenia sygnalizowane dźwiękiem                                                                                    
• nóżki antypoślizgowe
• 30 000 obrotów/min.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• 220-240 V 50/60 Hz 1680 W 

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE:

BIAŁY
PSC-40/W

CZARNY
PSC-40/B

Blender wysokoobrotowy 
PSC-40
Blender wysokoobrotowy oferuje więcej niż zwykłe urządzenie do przyrządzania koktajli 
i musów. Działa z prędkością 30 000 obrotów na minutę, co oznacza maksymalne 
rozdrobnienie i dokładne połączenie składników. 
Nowoczesna technologia, skryta za wyciszającą osłoną,  będzie Ci służyć i pomagać 
w zdrowym odżywianiu. Przygotuj ciepłą zupę warzywną, aksamitną pastę do pieczywa 
lub sorbet z ulubionych owoców. 
Oczekujesz jeszcze więcej? Blender potrafi zmienić ziarenka ryżu w mąkę, a orzechy 
w smakowite masło orzechowe.


