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Jak zpracovat
potraviny
do požadovaného
tvaru a velikosti?

KUCHYŇSKÝ ROBOT
THE KITCHEN WIZZ 15 PRO®
Sage BFP800

Kuchyňský robot Sage The Kitchen Wizz 15 Pro je díky 
svému všestrannému použití nejen plnohodnotným 
partnerem ve Vaší  kuchyni, ale i nepostradatelným 
pomocníkem profesionálních kuchařů.

Díky jedinečnému designu, kombinaci materiálů  
a unikátnímu příslušenství budete moci ve chvilce připravit 
potřebné suroviny k vaření. The Kitchen Wizz 15 Pro krájí na 
jemné proužky, krájí na hrubé proužky, připravuje hranolky, 
krájí na požadovanou výšku, seká najemno, seká nahrubo, 
šlehá, připravuje kaše nebo pyré, hněte, zkrátka vše, co Vám 
usnadní a urychlí přípravu Vašeho oblíbeného jídla.
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Základní popis
•  Univerzální skvělý processor určený pro přípravu 

různých druhů pokrmů

•  Slouží k sekání potravin, krájení na jemné proužky, 
krájení na silné proužky (např. na hranolky), šlehání 
emulzí, hnětení těsta apod.

•  2000W indukční motor

•  Bezpečnostní ochranný systém přeruší nebo nespustí 
motor, pokud je velký přítlak vyjmut, nebo je spotřebič 
nesprávně složen.

•  LCD displej

•  Vyjímatelná velká miska s rukojetí o objemu 2,5 l 
sypkých potravin nebo tekutin

•  Vyjímatelná malá miska o objemu 1 l sypkých  
potravin nebo 600 ml tekutin

•  Silikonové těsnění zabraňující úniku tekutin  
při zpracování většího množství tekutých směsí

•  Extra široký plnicí otvor při přidávání  
velkých kusů potravin

•  Velký přítlak sloužící k protlačování potravin  
skrz plnicí otvor

•  Malý přítlak, umístěný ve velkém přítlaku, slouží 
k přidávání drobných nebo sypkých potravin bez 
přerušení chodu motoru

•  Malý přítlak současně slouží jako odměrka

•  Protiskluzové nohy zajišťující maximální bezpečnost  
a stabilitu při zpracování potravin

•  Úložný prostor pro přívodní kabel

Krájecí disk  
s nastavitelnou výškou 

krájení

Nůž pro hnětení

Dvojitý sekací nůž 
QUADTM

Disk ke šlehání emulzí Disk na krájení  
na jemné proužky
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Funkce
• Tlačítko POWER/OFF slouží k zapnutí/vypnutí 

napájení spotřebiče.

•  Funkce PULSE pro krátké impulzní  
zpracování potravin

•  Funkce START/PAUSE slouží k zapnutí  
a přerušení procesu zpracování potravin. 

•  Funkce časovače slouží k nastavení požadované 
doby zpracování potravin. Spotřebič se 
automaticky vypne po uplynutí nastavené doby.

•  Bezpečnostní systém zapnutí – k zapnutí 
spotřebiče je třeba stisknout jak tlačítko 
POWER/OFF, tak i tlačítko START/PAUSE  
nebo tlačítko PULSE

Příslušenství
• Disk na krájení na jemné proužky

•  Disk na hranolky

•  Oboustranný disk na krájení ( jemné i hrubé 
proužky)

•  Speciální disk s nastavitelnou výškou krájení

•  Disk na šlehání a emulze

•  Dvojitý sekací nůž QUADTM

•  Nůž pro hnětení 

•  Malý sekací nůž

•  Vyjímatelná malá miska

•  Nástavec pro nasazení disků

•  Čisticí kartáč

•  Plastová stěrka

•  Úložný box s víkem 

Technické údaje
•  Příkon: 2000 W INDUKČNÍ MOTOR

•  Použité materiály: nerezová ocel, slitina 
ušlechtilých kovů, vysoce odolný plast

•  Rozměry (v × š × h): 45,5 × 23,5 × 29 cm

•  Hmotnost: 9 kg

•  Rozměry úložného boxu (v × š × h):  
18,5 × 25,5 × 32 cm

Speciální příslušenství
Dvojitý sekací nůž QUADTM - Sekací nůž  
se čtyřmi čepelemi z tvrzené oceli v okamžiku 
nasekají, rozmixují, vyšlehají nebo nakrájejí 
požadované potraviny. 

Oboustranný disk, disky na jemné krájení  
a na hranolky – Disky na krájení jsou vyrobeny  
z tvrzení oceli. Přesnost krájení je zaručena 
nejen použitým materiálem, ale také pomocí 
nástavce na disky. I větší množství potravin  
je tak nakrájeno rychle a rovnoměrně.

Disk s nastavitelnou výškou krájení – Disk  
s nastavitelnou výškou krájení je vyroben  
z tvrzení oceli. Tento disk umožňuje krájet  
v požadované výšce od 0,5 – 8 mm. 

Extra široký plnicí otvor
14cm široký plnicí otvor pojme několik potravin 
najednou, včetně celých brambor, rajčat apod. 
Během okamžiku tak připravíte bramborové 
hranolky v kombinaci s diskem na hranolky, 
plátky rajčat a mozarelly na salát caprese apod. 

Úložný box
V praktickém úložném boxu můžete bezpečně 
a pohodlně uskladnit veškeré dodávané 
příslušenství. Díky svému provedení a designu 
je úložný box nejen vhodným doplňkem  
ke kuchyňskému robotu, ale i ideální  
doplňkem do Vaší kuchyně.


