Kitchen Friend W6 EP
FAKTA

• Maskinen startar på det lägre varvtalet och accelererar
sedan vid behov upp till det högre varvtalet – tre olika lägen.
1 000/1 500, 1 000/1 850, 1 000/2 200.
• Ljudsignal indikerar eventuella fel.
• Trestegsmalning.
• Snabbmonteringssystem – enkelt, starkt och pålitligt.
• Dubbelskalskonstruktion med absorberande material ger
maximalt låg ljudnivå.
• Uppfyller med mycket god marginal kraven för installation enligt
Ljudklass B och C.
• Malkammare tillverkad av härdad aluminium legering innebär
lägre värmedeformationsrisk vilket ger längre livslängd och ökad
hållbarhet.
• Vibration och ljud dämpande gummiupphängning.
• Timerenhet reglerar den maximala malningstiden. Kvarnen slår
automatiskt av efter ett par minuter om den körs utan belastning
vilket innebär ökad säkerhet och ökad livslängd.
• Malverk helt i rostfritt med den patenterade vattenrotationsförstärkaren ger högre malningsförmåga, renare malkammare
och att hårdare matavfall kan malas.
• Automatiskt tvåvägsroterande permanentmagnet-motor med
högt vridmoment förhindrar rotationsstopp. Kvarnen startar
varierande åt höger resp vänster – jämnare slitage och minskad
risk för fastkörning.
• Om kvarnen är på väg att köra fast så byter maskinen automatiskt rotationsriktningen ett antal gånger. Microprocessor
stoppar maskinen ifall icke malbart material faller ner i kvarnen
och detta indikeras med ett ljudlarm.

TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
Motoreffekt: 0,75 hk (750 W).
Spänning: 220 V.
Ingångsström: 560 W.
Frekvens: 50 Hz.

• Löstagbar korgventil förhindrar material från att oavsiktligt falla
ner i malkammaren.

Rotationshastighet: 1 000/1 500, 1 000/1 850,
1 000/2 200 varv/minut.
Motortyp: Permanentmagnet.

• Diskbänksanslutning och matningssystem i rostfritt stål. Den
låga falskanten gör att du slipper få vatten stående i disklådan.

Rotationsriktning: Automatisk tvåväg.

• Tillverkad i återvinningsbara material.

Rotationsförstärkare: Ja.

Säkerhetsskydd: Överström och överbelastningsskydd.
Microprocessorstyrd effektanpassning: Ja.

• BVB- och Sunda Hus-certifierad.
• Är fri från silverjoner.

Timeravstängning: Ja.

• RSK-nummer: 8019672.

Antivibration och ljuddämpning: Dubbelskal med ljudabsorberande foam.
Ljudnivå: Under 27 dB vid mätning enligt installationsklass B.
Anslutning diskmaskin: Ja.

Av-/på-brytare: Krom alternativt rostfri finish.
Airswitch: Inbyggd.

www.kitchenfriend.se 08-25 90 30

Yttermaterial: Återvinningsbar polypropen.
Malverk/Rivverk: Syrafast rostfritt stål.
Storlek malkammare: 1 200 ml.

ÅTERFÖRSÄLJARE

Material malkammare: Härdad aluminium.

Material matningsystem: Syrafast rostfritt stål.
Malningsmetod: Tresteg.
Malstorlek: ≤2,0 mm.

Chassimaterial: Gjuten aluminium.
Garanti: 5 år.

Uppskattad livslängd: +12 år vid normal användning.
Netto-/Kartongvikt: 7 kg.
Mått: 22,5 x 33,5 cm.

Förpackningsmått: 34 x 28 x 34 cm.

