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Μοντέλο

Η αυτόματη λειτουργία λειτουργεί 
με τον διακόπτη 2 ταχυτήτων 
(I-o-II) που βρίσκεται στο κεφάλι 
της φραπιέρας σε συνεργασία με 
τον μικροδιακόπτη που αρχίζει να 
λειτουργεί όταν τοποθετήσουμε 
το ποτήρι της φραπιέρας.
επιλέξτε την ταχύτητα της 
επιλογής σας από τον διακόπτη 
2 ταχυτήτων (I-o-II) στο κεφάλι 
της φραπιέρας. Τοποθετήστε το 
ποτήρι στην πάνω θέση του 
στηρίγματος. 
Ο μικροδιακόπτης on-off ξεκινά 
αυτόματα τη λειτουργία. 

Στο μοντέλο MIX-2010.

Μόλις βγάλετε το ποτήρι η 
λειτουργία σταματά.

ΑυτόμΑτή
Η σούπερ αυτόματη λειτουργία λειτουργεί με 
τον διακόπτη 2 ταχυτήτων (I-o-II) που βρίσκεται 
στο κεφάλι της φραπιέρας σε συνεργασία με τον 
μικροδιακόπτη, που αρχίζει να λειτουργεί όταν 
τοποθετήσουμε το ποτήρι της φραπιέρας.
επιλέξτε την ταχύτητα της επιλογής σας από 
τον διακόπτη 2 ταχυτήτων (I-o-II) στο κεφάλι της 
φραπιέρας.

Χρησιμοποιειστε το ποτήρι της αρεσκείας σας 
ανάλογα με το ρόφημα και επιλέξτε 1 από τις 4 
θέσεις του σούπερ αυτόματου διακόπτη ανάλογα 
με το ύψος του ποτηριού!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ποτήρι 
11-18cm (Α-2001), 12.5-18 cm (MIX-2010)

μόλις τοποθετήσετε το ποτήρι, ο αυτόματος 
διακόπτης on-off, ξεκινά αυτόματα την λειτουργία.

Στα μοντέλα ΜΙΧ-2010, Α-2001.

Μόλις βγάλετε το ποτήρι η λειτουργία σταματά.

Σόυπερ ΑυτόμΑτήΑπλή
Η απλή λειτουργία 
ξεκινάει με τον διακόπτη 
2 ταχυτήτων (I-o-II) που 
βρίσκεται επάνω στο 
κεφάλι της φραπιέρας.
Στα μοντέλα ΑΚ/3-2Τ, 
ΜΙΧ-2010, Α-2001.

λέΙτοΥΡΓΙέΣ



ΑΠλΗ
λέΙτοΥΡΓΙΑ

• Η απλή λειτουργία ξεκινάει με
τον διακόπτη 2 ταχυτήτων (I-o-II)
που βρίσκεται επάνω στο κεφάλι
της φραπιέρας.

ΑΥτοΜΑτΗ
λέΙτοΥΡΓΙΑ

• Η αυτόματη λειτουργία λειτουργεί με τον
διακόπτη 2 ταχυτήτων (I-o-II) που βρίσκεται στο
κεφάλι της φραπιέρας σε συνεργασία με τον
μικροδιακόπτη που αρχίζει να λειτουργεί όταν
τοποθετήσουμε το ποτήρι της φραπιέρας.

• επιλέξτε την ταχύτητα της επιλογής σας από
τον διακόπτη 2 ταχυτήτων (I-o-II) στο κεφάλι
της φραπιέρας. Τοποθετήστε το ποτήρι στην
πάνω θέση του στηρίγματος.

• Ο μικροδιακόπτης on-off ξεκινά αυτόματα τη
λειτουργία.

• Μόλις βγάλετε το ποτήρι η λειτουργία σταματά.

αδιάβροχος 
διακόπτης5mm αλουμίνιο

επαναστατικός 
σούπερ 
αυτόματος 
διακόπτης

ιταλικό 
αθάνατο μοτέρ
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ΣοΥΠέΡ ΑΥτοΜΑτΗ 
λέΙτοΥΡΓΙΑ

• Η σούπερ αυτόματη λειτουργία
λειτουργεί με τον διακόπτη 2
ταχυτήτων (I-o-II) που βρίσκεται στο
κεφάλι της φραπιέρας σε συνεργασία
με τον μικροδιακόπτη, που αρχίζει να
λειτουργεί όταν τοποθετήσουμε το
ποτήρι της φραπιέρας.

• επιλέξτε την ταχύτητα της επιλογής
σας από τον διακόπτη 2 ταχυτήτων
(I-o-II) στο κεφάλι της φραπιέρας.

• Χρησιμοποιειστε το ποτήρι της
αρεσκείας σας ανάλογα με το ρόφημα
και επιλέξτε 1 από τις 4 θέσεις του
σούπερ αυτόματου διακόπτη ανάλογα
με το ύψος του ποτηριού!

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε ποτήρι 11-18cm (Α-
2001), 12.5-18 cm (MIX-2010)

• μόλις τοποθετήσετε το ποτήρι, ο
αυτόματος διακόπτης on-off, ξεκινά
αυτόματα την λειτουργία.

• Μόλις βγάλετε το ποτήρι η λειτουργία
σταματά.

Διαφορετικά μεγέθη ποτηριών ξεκινούν τον σούπερ 
αυτόματο διακόπτη.
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8 
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MIX-2010 METALLIC 
145,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη από aBs 
Απλή λειτουργία 
7 μεταλλικά χρώματα

MIX-2010/Α METALLIC
153,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη από aBs
Αυτόματη λειτουργία
7 μεταλλικά χρώματα

MIX-2010 
METALLIC

MIX-2010 ECONOMY 
126,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη από aBs
Απλή λειτουργία
8 χρώματα 

MIX-2010/Α ECONOMY 
134,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη από aBs
Αυτόματη λειτουργία
8 χρώματα

SUPER MIX-2010/Α ECONOMY 
149,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη από aBs
Σούπερ αυτόματη λειτουργία
8 χρώματα

MIX-2010 
ECONOMY

• Ιταλικό αθάνατο μοτέρ 350 W
• Ιταλικός αδιάβροχος διακόπτης 2 ταχυτήτων
• Ιταλικό καλώδιο σε πολλές επιλογές (ΕΕ,

Ηνωμένο Βασίλειο, aus, sa)
• Εγγύηση 2 ετών
• Κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό

aBs
• Πολυκαρβονικό στήριγμα κυπέλλου
• Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10
• Ειδικά σχεδιασμένο πλαστικό ποτηρι 900ml

• Πλαστικες προπέλες κατάλληλες για
τρόφιμα

• Επιπλέον προπέλες δωρεάν
• Ανοξείδωτο ποτήρι, προαιρετικά
• Ανοξείδωτες προπέλες, προαιρετικά
• 350 W / 220-230 V / 50/60 Hz
• 15.000-22.000 R.P.M
• Πιστοποίηση CE, LVD, EMC
• 3 τύποι λειτουργιών: απλή, αυτόματη,

σούπερ αυτόματη

τεΧΝΙΚΑ ΧΑρΑΚτήρΙΣτΙΚΑ όλΩΝ τΩΝ μόΝτελΩΝ μόΝό ΣτΑ ΑυτόμΑτΑ μόΝτελΑ
• Αυτόματος διακόπτης
• Η λειτουργία ξεκινά αυτόματα με

την τοποθέτηση του ποτηριού
• Ειδικά σχεδιασμένο κρεμαστό

ποτήρι

ειδικά σχεδιασμένο κρεμαστό 
ποτήρι

με εΙδΙΚΑ 
ΣΧεδΙΑΣμεΝό 

ΚρεμΑΣτό 
πότήρΙ
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MIX-2010 GLOSS 
134,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη από 
ιδιαίτερο  ABS gloss
Απλή λειτουργία
2 χρώματα gloss

MIX-2010/Α GLOSS
142,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη από 
ιδιαίτερο  ABS gloss
Αυτόματη λειτουργία
2 χρώματα gloss

SUPER MIX-2010/Α GLOSS
157,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη από 
ιδιαίτερο  ABS gloss
Σούπερ αυτόματη λειτουργία
2 χρώματα gloss

MIX-2010 
GLOSS

MIX-2010 CHROME  
199,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη από aBs
Απλή λειτουργία
Φινίρισμα χρωμίου

MIX-2010/Α CHROME
207,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη από aBs
Αυτόματη λειτουργία
Φινίρισμα χρωμίου

SUPER MIX-2010/Α CHROME
223,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη από aBs
Σούπερ αυτόματη λειτουργία
Φινίρισμα χρωμίου

MIX-2010 
CHROME

νέΑ 
GLOSS

ΑΣΗΜΙ

ΚΟΚΚΙνΟ
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MIX-2010 WALL 
126,00 €
Επιτοίχια φραπιέρα 
κατασκευασμένη από aBs
Απλή λειτουργία
1 χρώμα

MIX-2010/Α WALL 
134,00 €
Επιτοίχια φραπιέρα 
κατασκευασμένη από aBs
Αυτόματη λειτουργία
1 χρώμα

SUPER MIX-2010/Α WALL 
149,00 €
Επιτοίχια φραπιέρα 
κατασκευασμένη από aBs
Σούπερ αυτόματη λειτουργία
1 χρώμα

MIX-2010 
WALL

νέΑ 
επΙτόΙΧΙΑ



• Αυτόματος διακόπτης
• Η λειτουργία ξεκινά αυτόματα

με την τοποθέτηση του
ποτηριού

• Ιταλικό αθάνατο μοτέρ 350 W
• Ιταλικός αδιάβροχος διακόπτης

2 ταχυτήτων
• Ιταλικό καλώδιο σε πολλές επιλογές

(ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, AUS, SA)
• Εγγύηση 2 ετών
• Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και

ανοξείδωτο
• Άξονας από ανοξείδωτο 18/10
• Ανοξείδωτο ποτήρι 900ml

• Πλαστικές προπέλες κατάλληλες για
τρόφιμα

• Επιπλέον προπέλες δωρεάν
• Πλαστικό ποτήρι προαιρετικά
• Ανοξείδωτες προπέλες, προαιρετικά
• 350 W / 220-230 V / 50/60 Hz
• 15.000-22.000 R.P.M
• Πιστοποίηση CE, LVD, EMC
• 2 τύποι λειτουργιών: απλή, σούπερ

αυτόματη

τεΧΝΙΚΑ ΧΑρΑΚτήρΙΣτΙΚΑ όλΩΝ τΩΝ μόΝτελΩΝ μόΝό ΣτΑ ΑυτόμΑτΑ μόΝτελΑ

Α-2001 COLOUR
182,00 €
Φραπιέρα κατσκευασμένη 
από αλουμίνιο
Απλή λειτουργία
16 χρώματα

SUPER Α-2001/Α COLOUR
206,00 €
Φραπιέρα κατσκευασμένη  
από αλουμίνιο
Σούπερ αυτόματη λειτουργία
16 χρώματα

Α-2001 
COLOUR

με 
ΑΝόξεΙδΩτό 

πότήρΙ
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Α-2001-S
226,00 €
Φραπιέρα κατσκευασμένη  
από αλουμίνιο
Απλή λειτουργία
Γυαλισμένο αλουμίνιο

SUPER Α-2001/Α-S
249,00 €
Φραπιέρα κατσκευασμένη  
από αλουμίνιο
Σούπερ αυτόματη 
λειτουργία
Γυαλισμένο αλουμίνιο

Α-2001 
SHINED

Α-2001 RETRO
200,00 €
Φραπιέρα κατσκευασμένη 
από αλουμίνιο
Απλή λειτουργία
Γυαλισμένο κεφάλι
16 χρώματα 

SUPER Α-2001/Α RETRO
224,00 €
Φραπιέρα κατσκευασμένη  
από αλουμίνιο
Σούπερ αυτόματη λειτουργία
Γυαλισμένο κεφάλι
16 χρώματα

Α-2001 
RETRO

με 
ΑΝόξεΙδΩτό 

πότήρΙ
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Σε συνεργασία με την 
Made with CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements 
Πολυτέλεια και ομορφιά στην φραπιέρα 
Μοναδική συλλογή σε περιορισμένα κομμάτια

Made with CRYSTALLIZED™– Swarovski Elements

EXCLUSIVE 
LUXURY

EXCLUSIVE 
ROYAL

Α-2001 LUXURY CLASSIC
294,00 €
Φραπιέρα κατσκευασμένη από αλουμίνιο
Μαύρο με φυσικά κρύσταλλα Swarovski

Α-2001 LUXURY POP
294,00 €
Φραπιέρα κατσκευασμένη από αλουμίνιο
Λαχανί με ροζ κρύσταλλα Swarovski 

Είναι διαθέσιμα σε 2 τύπους λειτουργίας: 
απλή και σούπερ αυτόματη

Α-2001 ROYAL 
3.800,00 €
Φραπιέρα κατσκευασμένη 
από αλουμίνιο καλυμμένη από 
Swarovski Crystals
(κατόπιν παραγγελίας)

classIc

POP
ΧΕΙρΟΠΟΙΗτΗ
12.000 SWAROVSkI 
cRystals
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AK/5 
WOOD

ΑK/5 WOOD 
319,00 €
Λεμονοστίφτης κατσκευασμένος
από αλουμίνιο με όψη
δρυός ή καρυδιάς
2 μεγέθη κουκουνάρας

καρυδιά

καρυδιά

δρυς

δρυς

Έμπνευση 
από τη 
φύση

Ανοξείδωτο και 
ξύλο σε αρμονικό 

συνδυασμό

Α-2001 WOOD 
257,00 €
Φραπιέρα κατσκευασμένη
από αλουμίνιο με όψη
δρυός ή καρυδιάς
Απλή λειτουργία

SUPER Α-2001/Α WOOD 
281,00 €
Φραπιέρα κατσκευασμένη
από αλουμίνιο με όψη
δρυός ή καρυδιάς
Σούπερ αυτόματη λειτουργία

Α-2001 
WOOD



Ανοξείδωτο καπάκι για 
προστασία του κάδου

• Ιταλικό αθάνατο μοτέρ 1/6 Hp
• Ιταλικός αδιάβροχος διακόπτης
• Ιταλικό καλώδιο σε πολλές επιλογές

(ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, AUS, SA)
• Εγγύηση 2 ετών
• Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
• Κάδος από ανοξείδωτο 18/10,

εύκολο στο καθάρισμα
• Άξονας από ανοξείδωτο

• Πλαστικές κουκουνάρες κατάλληλες
για τρόφιμα, 1 μικρή, 1 μεγάλη

• Πλαστική σίτα κατάλληλη για
τρόφιμα

• Ανοξείδωτο καπάκι κάδου,
προαιρετικά

• 1/6 Hp / 220-230 V / 50/60 Hz
• 1500 R.P.M
• Πιστοποίηση CE, LVD, EMC

τεΧΝΙΚΑ ΧΑρΑΚτήρΙΣτΙΚΑ όλΩΝ τΩΝ μόΝτελΩΝ 

ΑK/5 COLOUR
225,00 €
Λεμονοστίφτης κατσκευασμένος
από αλουμίνιο
16 χρώματα
2 μεγέθη κουκουνάρας

ΑK/5-SHINED 
267,00 €
Λεμονοστίφτης κατσκευασμένος
από αλουμίνιο
Γυαλισμένο αλουμίνιο
2 μεγέθη κουκουνάρας

ΑK/5 
COLOUR

ΑK/5 
SHINED
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• Ιταλικό αθάνατο μοτέρ 350 W
• Ιταλικός αδιάβροχος διακόπτης 2

ταχυτήτων
• Ιταλικό καλώδιο σε πολλές επιλογές

(ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, AUS, SA)
• Εγγύηση 2 ετών
• Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και

ανοξείδωτο
• Άξονας από ανοξείδωτο 18/10
• Πλαστικό ποτήρι 900ml

• Πλαστικές προπέλες κατάλληλες για
τρόφιμα

• Επιπλέον προπέλες δωρεάν
• Ανοξείδωτο ποτήρι 900ml,

προαιρετικά
• Ανοξείδωτες προπέλες, προαιρετικά
• 350 W / 220-230 V / 50/60 Hz
• 15.000-22.000 R.P.M
• Πιστοποίηση CE

τεΧΝΙΚΑ ΧΑρΑΚτήρΙΣτΙΚΑ όλΩΝ τΩΝ μόΝτελΩΝ 

ΑΚ/3-2τ COLOUR
150,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη 
από αλουμίνιο
8 χρώματα

ΑK/3-2T

ΑK/3-2T-S
171,00 €
Φραπιέρα κατασκευασμένη
από αλουμίνιο
Γυαλισμένο αλουμίνιο

ΑK/3-2T-S
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μπορντώ

μαύρο

πορτοκαλί

πράσινομπλε

εκρού κόκκινο

μεταλλικό

ε-0323-P
99,00 €
Χειροκίνητος επαγγελματικός 
ροδοστύφτης - λεμονοστύφτης 
Λαβή με μοχλό για ευκολία  
στη χρήση
Ανοξείδωτη κουκουνάρα
Ανοξείδωτο χωνί
Αντιολισθητικό λάστιχο για 
σταθερότητα

έ-0323-P



ΑμμόΣ ΓΙΑ ΧόΒόλή 
2 kg 5,00 

ΧΑλΚΙΝό MπρΙΚΙ 
200 ml 12,00 
140 ml 11,10 
100 ml 10,00 
  60 ml 8,60 

χάλκινο μπρίκι άμμος

E-2015
272,00 €
Χόβολη κατασκευασμένη από 
μπρούτζο και χαλκό
Διάμετρος 32cm Ύψος 20cm
Καθαρό βάρος 7 κιλά
1000 watt

έ-2015 

E-2015 MINI
227,00 €
Χόβολη κατασκευασμένη από 
μπρούτζο και χαλκό
Διάμετρος 24cm Ύψος 20cm
Καθαρό βάρος 5 κιλά
450 watt

έ-2015 
ΜΙνΙ

• Watt 1000(Ε-2015) / 450
(Ε-2015 ΜΙΝΙ)

• 220/230 Volt 50/60 Hz
• Θερμοστάτης 0-300οC
• Θερμοστάτης ασφαλείας

• Πιστοποίηση CE
• Ειδική μόνωση για την αποφυγή

θερμότητας στην συσκευή
• Ειδική άμμος
• Ιταλικό καλώδιο σούκο

• 1 χρόνος εγγύηση
• Κατασκευασμένη από μπρούτζο

και χαλκό
• 'Ετοιμος καφές σε 2 λεπτά

τεΧΝΙΚΑ ΧΑρΑΚτήρΙΣτΙΚΑ όλΩΝ τΩΝ μόΝτελΩΝ 
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ΑντΑλλΑΚτΙΚΑ

ανοξείδωτο καπάκι κάδου

σίτα

ανοξείδωτος κάδος

κουκουνάρα μικρήκουκουνάρα μεγάλη

λεμόΝόΣτΙΦτή

πλαστικό 
ποτήρι 
900ml

3,70 

κρεμαστό 
πλαστικό ποτήρι 

900ml
4,00 

ανοξείδωτο 
ποτήρι 
900ml

8,00 

ανοξείδωτο  
ποτήρι με χερούλι 

900ml
12,00 

κρεμαστό 
ανοξείδωτο ποτήρι 

900ml
10,00 

μικρή 
ανοξείδωτη 

προπέλα

μεγάλη 
ανοξείδωτη 

προπέλα

κωνική 
προπέλα

εξάγωνη 
προπέλα

ΦρΑπΙερΑ



μπλέντερ ε-0314
165,00 €
Κατασκευασμένο από πλαστικό aBs
Πολυκαρβονική κανάτα 2,8 lt
3 χρώματα (μαύρο, μπορντώ, εκρού)

έ-0314

· Κατασκευασμένο από πλαστικό aBs
· Πολυκαρβονική κανάτα 2,8 lt
· Μοτέρ γερμανικής τεχνολογίας 2200 w

· 33.000 RPM
· ρουλεμάν Ιαπωνίας NSk
· Μαχαίρι 4 λεπίδων, γερμανικής τεχνολογίας

τεΧΝΙΚΑ ΧΑρΑΚτήρΙΣτΙΚΑ όλΩΝ τΩΝ μόΝτελΩΝ 

εκρού μπορντώ μαύρο βοηθητική ράβδος 
αναμείξεως 




