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• 12 stopniowa regulacja prędkości 
• czytelny wyświetlacz LCD
• timer – odmierzający czas wykonywanej czynności
• cicha praca
• wysoka jakość wykonania – metalowe elementy obudowy
• antypoślizgowe nóżki dla wysokiego komfortu użytkowania

WYPOSAŻENIE:
• misa z rączką ze stali nierdzewnej o pojemności 5,0 l
• mieszadło flexi z silikonowym wykończeniem (prędkość 1-8)
• mieszadło do ubijania mas lekkich (prędkość 9-12)
• mieszadło hakowe do wyrabiania ciasta (prędkość 1-3)
• osłona misy robota planetarnego 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
• przystawka do mielenia mięsa – PSC-150/MG
• przystawka do szatkowania – PSC-150/SM
• przystawka do wyrabiania makaronu – PSC-150/PM

PARAMETRY TECHNICZNE
• 220-240 V 50-60 Hz 
• moc max.: 1200 W

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE:

CZARNY
PSC-150/B

Robot planetarny Sam Cook wyróżnia wysoka jakość wykonania, dbałość o detale oraz 
elegancki design. Robot ułatwi Ci przygotowanie pysznych dań dla całej rodziny. Dzięki 
wykorzystaniu końcówek do ubijania, mieszania oraz wyrabiania, będziesz w stanie 
przygotować wiele potraw. Możliwość zakupu dodatkowych przystawek do mielenia 
mięsa, szatkowania czy wyrabiania makaronu, pozwolą maksymalnie wykorzystać 
funkcjonalność naszego produktu.
Szczegółowe dane techniczne i opis funkcji znajdziesz w przystępnej instrukcji wewnątrz 
opakowania, w załączonej książce kucharskiej oraz na www.samcook.eu.

Gotowanie to dziś element sztuki.
A sztuka kulinarna to eksperymenty i nieustanne obalanie stereotypów.  
Jednak perfekcyjne dzieło jest  efektem nie tylko talentu artysty, ale i doskonałych 
urządzeń. Właśnie takich jak Sam Cook.
Sam Cook to linia produktów stworzona dla wymagających.
Rezultat pracy wielu profesjonalistów, dla których gotowanie jest życiową pasją. Ich kulinarny kunszt cechuje 
kreatywne szaleństwo i odwaga w eksperymentowaniu ze smakiem. Wypróbuj najwyższej klasy urządzenia 
kuchenne i poczuj się mistrzem w swojej kuchni.



Wykorzystaj w pełni swój robot planetarny!

Przystawka do mielenia mięsa
PSC-150/MG

Przystawka do szatkowania
PSC-150/SM

Przystawki do 
wyrabiania makaronu
PSC-150/PM
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Kody EAN:  
PSC-150/MG - 5903151025241
PSC-150/SM - 5903151025265
PSC-150/PM - 5903151025258


