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Pacojet Junior. Ma to co najlepsze.

Pacojet Junior

Pierwszy czy drugi w Twojej kuchni?

Najlepszy jest oryginał!

Pacojet Junior to najnowszy model w naszej grupie, który przejął
najważniejszą funkcję - miksowanie zmrożonych produktów
bez rozmrażania zawartości pojemnika. Atrakcyjna cena ułatwi
podjęcie decyzji inwestycyjnej nawet przy niskim budżecie Pacojet Junior może być pierwszym lub kolejnym Pacojet'em
w Twojej kuchni.
Pacojet Junior:
• Polecany jako atrakcyjna inwestycja na dobry początek dla wszystkich,
którzy na starcie nie mają dużego budżetu, ale chcą zapewnić wysoką
jakość i różnorodność serwowanych potraw.
• Ułatwia podjęcie decyzji o zakupie drugiego lub trzeciego urządzenia.
• Umożliwia perfekcyjne przygotowanie i wsparcie przy serwisie a la'carte
oraz przy bankietach i cateringu.

Pasujące wzmocnienie:
Z pomocą drugiego Pacojet'a w kuchni
możemy przygotować jeszcze więcej
zmiksowanych produktów.

Koncentracja na najważniejszym:
Porównanie funkcji i możliwości Pacojet Junior i Pacojet 2:
Pacojet 2

Pacojet Junior

Porcjowanie

Cały pojemnik
1-10 porcji
1/10 porcjii

Cały pojemnik
1-10 porcji

Panel sterowniczy

dotykowy

przyciski

Pełny pojemnik - napełniony do przetłoczenia

4:00 minuty

4:30 minuty

Pierwsza porcja przy maksymalnie napełnionym pojemniku

0:30 minuty

1:15 minuty

Każda kolejna porcja przy tym samym miksowaniu

20 sekund

20 sekund

Ostatnia pojedyncza porcja w pojemniku

1:20 minuty

4:30 minuty

Czas miksowania

Coup Set
Funkcja STAND BY
Kontrola i pomoc przy przepełnionym pojemniku
Indywidualne ustawienia
pomarańczowa lub granatowa

Kolory obudowy
Silnik
Mise en Place
A la minute Service
Pełny pojemnik
Porcjowanie

bezszczotkowy
5 lat gwarancji

silnik ze szczotkami

Pacojet Junior. Podsumowanie
Standardowy zakres dostawy Pacojet Junior
Warianty obudowy
Pacojet Junior:

1. Pacojet Junior
Urządzenie do miksowania zmrożonej
żywności
2. 1 pojemnik ze stali nierdzewnej
z pokrywką
3. Kubek osłonowy
4. Pokrywa
5. Nóż
6. Wkład do płukania
7. Zestaw do mycia
Szczotki + uszczelka
8. Prospekt
9. Instrukcja obsługi

Dane techniczne Pacojet Junior:
Moc silnika
Zasilanie
Wymiary (mm)
Waga
Pojemność pojemnika
Maksymalne napełnienie pojemnika
Zalecana temperatura produktów
do miksowania
Nadciśnienie

1000W
220V-240V / 50Hz lub
220V / 60Hz
498x182x360 mm (wys. x szer. x gł.)
12,9 kg
1,0 litr (wys. 135mm, średnica 130mm)
0,8 L
-18˚C do -23˚C
ca. 1 bar
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