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eta 002890030 Kuchyňský robot
Pokud se rozhodnete zakoupit si domů tohoto pomocníka jako je ETA Gratus, stačí
nakoupit jen potřebné suroviny a zbytek udělá za vás. Příjemně vás u tohoto
celokovového fešáka překvapí variabilita doplňkového příslušenství.
ETA Gratus je jedním z kuchyňských robotů, který umí doslova zázraky. Silný motor uvnitř
disponuje planetárním systémem otáčení, které zaručuje systematické a hladké zpracování
surovin. Bezpečnou manipulaci s robotem umožní výkyvné rameno, které nedovolí
samovolné spuštění. Velkou výhodou je, že v tomto robotu dokážete připravit skoro vše.
Je ideální pro nejrůznější druhy dortových směsí, kynutých těst, ale také polevy, náplně nebo
třeba bramborovou kaši. Připravíte v něm koktejl nebo krémovou polévku a díky struhadlu
zase nastrouháte sýry, zeleninu nebo oříšky.
Kuchyňský robot ETA Gratus je unikátní svojí vysokou pevností. Díky celokovovému tělu
zaručuje dlouhou životnost.
S nákupem ETA Gratus nezískáváte pouze kvalitního a dokonalého pomocníka, ale ETA vám
nabízí také prodlouženou záruku na dobu 10 let!
ODOLNOST
Gratus je celý z kovu včetně hnětacích háků - díky tomu má vysokou pevnost a dlouhou
životnost.
VÝKON
Motor 1 200 W se zpětnou vazbou je jeden z nejvýkonnějších na trhu a sám si automaticky
reguluje rychlost dle konzistence těsta.
TICHÝ CHOD
I když podává extrémní výkon, prakticky pořád jede na půl plynu, nikdy vás tak nebude rušit.
VYJÁDŘENÍ DESIGNÉRA:
„Výkonný stroj musí taky vkusně vypadat. Takže jsme se rozhodli pro seriozní barevnost s
vkusným potiskem. Volba padla na titanový odstín doplněný chromovanými detaily. Potisk
jsme umístili do bloku ve střední části přístroje.“

• Nejprodávanější robot roku 2013, 2014 a 2015 v kategorii kuchyňských robotů
a kategorii kuchyňských spotřebičů sloužících k přípravě jídla
• Velmi výkonný 1200 W motor se stabilizátorem udržuje nastavené otáčky
i při velkém zatížení
• Masivní celokovové provedení zajišťuje dlouhou životnost a dobrou stabilitu
při provozu
• Planetární systém míchání pro kvalitnější a systematičtější zpracování
obsahu nádoby
• Plynulá regulace otáček pro volitelnou rychlost a intenzitu zpracování surovin
• Funkce PULSE pro maximální otáčky
• Možnost nastavení výšky nástavců pro dokonalejší zpracování surovin
v nádobě
• Inovativní šlehací metla s prodlouženou pracovní částí zajistí efektivnější
promíchání surovin i u stěn mísy

příslušenství:
• Velkokapacitní nerezová mísa o objemu 5,5 l, včetně průhledného krytu (v závislosti na typu až 2,5 kg těsta)
• Skleněný mixér 1,4 l (nepohlcuje pachy a barvy mixovaných potravin)
• Strouhací nástavec se 3 diskovými struhadly
• Hnětací hák
• Šlehací metla
• Mísící metla
• Převodovka pro zajištění optimálních otáček

CHARAKTERISTIKA:
Součást balení:

Doplňkové příslušenství:
Doplňkové příslušenství (lze dokoupit, není v balení)
• Mlýnek na maso (velký; průměr 62 mm); ETA 0028 91000
• Mlýnek na maso (malý; průměr 54 mm); ETA 0028 91010
• Mlýnek na mák; ETA 0028 96000
• Lis na ovoce, bobuloviny a zeleninu; ETA 0028 98000
• Citrusovač; ETA 0028 98020
• Kráječ na úzké nudle (Trenette); ETA 0028 92000
• Kráječ na široké nudle (Tagliatelle); ETA 0028 93000
• Nástavec na válení těsta (na lasagne, raviolli, cannelloni);
ETA 0028 94000
• Tvořítka na těstoviny (ETA 0028 97000);
použitelné pouze s ETA 0028 91000
• Nástavec na krájení kostiček; ETA 0028 95040
• Flexi metla na krémy a lehká těsta; ETA002800250

• Bezpečnostní tepelná pojistka zapůsobí při přetížení stroje a tak ochrání
motor před zničením
• Protiskluzové nožky zajišťující vyšší stabilitu
• Bezpečnostní systém výkyvného ramene:
• Umožňuje snadnou výměnu pracovních nástavců
• Obsahuje bezpečnostní pojistku proti nechtěnému spuštění
v odklopené poloze
• Usnadňuje manipulaci díky aretační pojistce při odklopené poloze
• Možnost mytí jednotlivých nekovových dílců v myčce na nádobí
• Otvor v krytu mísy pro snadné plnění surovin za chodu
• Praktický, tichý a účinný pomocník
• Velmi rychlé sestavení pracovních nástavců, jednoduché ovládání
a snadná údržba
• Maximální hladina akustického hluku je 82 dB(A)
• Prodlužka záruky 10 let na motor
V základní výbavě disponuje robot těmito funkcemi:
• šlehání
• mísení
• hnětení
• mixování
• strouhání, krájení ( jemné, hrubé)

Logistická data:
Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 11,44
Výška (cm): 35,50
Šířka (cm): 38,00
Hloubka (cm): 28,00
Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 12,97
Výška (cm): 40,50
Šířka (cm): 60,00
Hloubka (cm): 28,50
EAN: 8590393253845

