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 XXL plnící otvor 

 Vysoký výkon 

 Antidrip 
 

 

Vysoký výkon 

Ovocné šťávy a koktejly z ovoce vynikají nejen svou lahodnou chutí, 
ale především vysokým obsahem vitamínů, minerálů a dalších 
biologicky významných látek. Potěšte se lahodnou chutí 100% ovocné 
nebo zeleninové šťávy z odšťavňovače Concept. Odšťavňovač 
Concept s příkonem 1000 W Vám umožní připravit najednou až 1 l 
čerstvé šťávy. 

 

XXL plnicí otvor 

Už Vás nebaví trávit v kuchyni veškerý svůj čas? Chcete 
mít zdravou čerstvou šťávu denně na svém stole? Tak 
právě pro Vás je tu lis na ovoce a zeleninu od Conceptu. 
Díky svému 72 mm širokému plnicímu otvoru ušetříte 
spoustu času. Nemusíte se zdržovat zbytečným krájením 
ovoce, zvládne i celé plody. 

 

 



 

Ani kapka nazmar! 

Praktický ANTIDRIP Vám umožní výměnu nádoby na šťávu, aniž byste 
si ušpinili kuchyňskou linku nebo museli přestat odšťavňovat. 
Jednoduše překlopíte antidrip, vyměníte sklenici a zase odklopíte. Jak 
jednoduché! 

 

 

Zvládne cokoli 

 

Pro odšťavňování bez námahy nabízí odšťavňovač 2 nastavení 
rychlosti pro měkké plody s vyšším obsahem šťáv (citrusy, broskve 
atd.) a tvrdé plody s nižším obsahem šťáv (mrkev jablka atd.). Jistě 
oceníte u odšťavňovače rozebiratelnost a jednoduché čištění. 

 

 

 

Bezpečnost 

O bezpečnost při práci se nám stará důmyslný bezpečnostní systém, 
který zabrání zapnutí, pokud nejsou všechny součásti ve správné poloze.  
Pro větší bezpečnost lze přístroj zapnout až po uzavření nádoby 
nerezovou svorkou. Díky protiskluzovým nožičkám se při přípravě džusů 
drží spotřebič pevně na lince. 

 

 

 

Technické parametry: 

 Velikost plnicího otvoru: 7,2 cm 

 Přístroj je plně rozebiratelný a díky tomu se snadno čistí 

 Nádoba na šťávu: 1 l 

 BPA free 

 Zásobník na dužninu: 1,8 l 

 Snadné čištění 

 Bezpečnostní systém 

 Sítko z nerezové oceli 



 Antidrip 

 Pěchovadlo 

 Protiskluzové nožičky 

 Prostor pro uložení kabelu 

 Barva: červená + černá 

 Rychlost: max. 16.800 ot./min. 

 Příkon: 1000 W 

 Napětí: 220 - 240 V 

 


