Przez wieki ludzie szukali sposobów, aby uczynić życie lepszym
i łatwiejszym. Hamilton Beach czyni to możliwym. Bary, restauracje,
kawiarnie, hotele i kluby od lat czerpią korzyści z używania profesjonalnych, niezawodnych i trwałych urzadzen Hamilton Beach.
Od ponad 100 lat światowej sławy amerykańska marka Hamilton
Beach zaskakuje swa innowacyjnością oraz wysoka jakością
produkowanych urządzeń. W 1911 mikser był pierwszym produktem
zaprojektowanym przez założyciela irmy Hamilton Beach. Od tego
czasu marka Hamilton Beach kojarzy sie z nieprzerwaną i wydajną
pracą. Produkty Hamilton Beach zostały zaprojektowane tak aby
maksymalnie skrócić czas przygotowania drinków, cocktaili, kawy,
shaków, sosów i dipów.
Dzięki szerokiej gamie produktów od prostych i niezastąpionych
blenderów barowych i mikserów, poprzez profesjonalne programowane blendery i wyciskarki do cytrusów, a na samoobsługowych
stacjach blendendujących lód kończąć, w każdym punkcie usługowym znajdziemy najlepiej pasujące rozwiązanie.
Lecz to nie wszystko Hamilton Beach przygotował również rodzinę
urządzeń dedykowanych do pracy w kuchni. Sprawdzone rozwiązania urządzeń barowych zostały wzbogacone o funkcjonalność
najczęściej spotykaną w kuchni jak funkcja krojenia czy płynną
zmianę szybkości obrotów.
Referencje i uznanie światowych sieci kawowych i lodziarskich jest
najlepszym dowodem światowej klasy urządzeń tej marki.

www.hamiltonbeach.pl

Ceado, wiodący producent sprzętu barowego jest przykładem iż
rodzinny biznes prowadzony od pokoleń jest istotą dobrego
włoskiego kunsztu. Przemyślane konstrukcyjne Ceado słyną
z wytrzymałości i tzw sprytu. Unikatowe rozwiązania jak m.in.
podwójny wsad do sokowirówki ES700 powiększa grono
zadowolonych punktów gastronomicznych o dużym natężeniu
ruchu.
Każda sztuka czy to sokowirówki czy kruszarki do lodu produkowana jest w całości w rodzinnej fabryce. Każdy element przechodzi
kontrolę prowadzoną przez pracowników czy też roboty eliminując
słabe komponenty.

www.ceado.com
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Naszych urządzeń używają
w Polsce:

na świecie:

URZĄDZENIA
BAROWE

3 - 15

SOKOWIRÓWKI
I KRUSZARKI

16 - 17

URNY
DO KAWY

18 - 19

URZĄDZENIA
KUCHENNE
Wszystkie ceny podane w nieniejszym katalogu są cenami netto.

20 - 22
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BLENDER BARMAŃSKI
HBB908
Zrób 0,5 l
Margarity
w 25 sekund!

Blender HBB908-CE

724 zł

WYDAJNOŚĆ:
0,5 l Margarity w 25 sekund
ZASTOSOWANIE:
Smoothies, Milk Shakes, Ice Teas, Ice
Coﬀees, Cookie Drinks, drinki na bazie
kruszonego lodu
WYMIARY:
szerokość: 16,5 cm
wysokość: 38,7 cm
średnica: 20,3 cm
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
Moc- 1/2 KM / 400 W
waga (kg): 3,28
GWARANCJA: 1 rok

Dzbanek z poliwęglanu
6126-HBB908-CE
poj. 1,25 l

219 zł

IZOLACJA OD PŁYNÓW
Włącznik głęboko ukryty
wewnątrz korpusu. Sterowanie
odbywa się za pomocą manetki
biegowej OFF/LOW/HIGH

WENTYLACJA SILNIKA
Centralnie umieszczono wirnik
zasysający powietrze.
Przy krawędzi korpusu znajdują
się separowane wyloty.

WYSOKA JAKOŚĆ BLENDU
Cztery ostrza ze stali nierdzewnej
o krzyżowym ustawieniu
w dwóch poziomach pozwalają
uzyskać własciwą jakość koktajli.

SYSTEM SURE GRIP
Układ czterech statywów
utrzymujących urządzenie
w pionie. Zapobiega przesuwaniu na mokrym podłożu
i separuje od wilgoci.

WYDAJNE CHŁODZENIE
Silnik blendera przy bardzo
małych gabarytach utrzymuje
wysokie parametry sprawnościowe. Turbina układu chłodzącego
ma średnicę 10 cm.

MIARA ZAWSZE POD RĘKĄ
Pokrywa wyposażona jest
w dokładną miarkę z naniesionymi
pojemnościami 30/40/60 ml

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
Sprzęgło to system dwóch tarcz
ustawionych przemiennie.
Wykonane jest z syntetycznego
elastomeru.

DOBRE ROZWIAZANIE
Gniazdo kontenera wyposażone
w prowadnice ułatwiające
ustawienie w streﬁe sprzęgła.
Cztery punkty wsparcia dają
większą stabilność.

KONTENER Z WYLEWKĄ
Wykonany z poliweglanu Lexan
pojemnik jest bardzo odporny na
uderzenia. Posiada wylewkę oraz
miarę na bocznej ściance.
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BLENDERY BARMAŃSKIE
HBB250 / HBB250S

Rio®

nigdy
więcej grudek
w lodzie
Blender HBB250-CE

1 030 zł

WYDAJNOŚĆ:
0,5 l Margarity w 20 sekund
ZASTOSOWANIE:
Smoothies, Milk Shakes, Ice Teas,
Ice Coﬀees, Cookie Drinks, Granites,
Sorbets, drinki na bazie kruszonego
lodu
WYMIARY:
szer. 16,5 cm
wysokość dzbanka: 25,4 cm
wysokość korpusu blendera: 15,2
cm
średnica blendera: 20,3 cm
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
Moc- 3/4 KM / 450 W
waga (kg): 4,4
GWARANCJA: 2 lata
Blender HBB250S-CE

1 166 zł

WYDAJNOŚĆ:
0,5 l Margarity w 20 sekund
ZASTOSOWANIE:
Smoothies, Milk Shakes, Ice Teas,
Ice Coﬀees, Cookie Drinks, Granites,
Sorbets,
Drinki na bazie kruszonego lodu
PULSACYJNY BLEND
Włącznik głęboko ukryty
wewnątrz korpusu. Sterowanie
odbywa się za pomocą manetki
biegowej OFF/LOW/HIGH

SZCZELNY KONTENER
Wyposażona w dozownik
pokrywa kontenera wykonana
jest z twardej, wytrzymałej
gumy. Posiada kołnierz boczny
o szerokości 4 cm.

LÓD I MROŻONKI OSTATNIE
Blender pracuje na dwóch prędkosciach: LOW - niskie obroty
rozbijaja twarde surowce, HIGH
- wysokie nadają aksamitnść
koktajlom.

WYSOKA JAKOŚĆ BLENDU
Cztery ostrza ze stali nierdzewnej
o krzyżowym ustawieniu w
dwuch poziomach pozwalają
uzyskać własciwą jakość koktajli.

KONTENERY DO HBB 250
Wykonane z poliwglanu.
Można je układać w stosy.
Pojemność 1,25 l

KONTENERY DO HBB 250S
Wykonane są ze stali nierdzewnej.
Posiadają ergonomiczny kształt.
Pojemność 1 l

SYSTEM SURE GRIP
Układ czterech statywów
utrzymujących urządzenie
w pionie. Zapobiega przesuwaniu na mokrym podłożu
i separuje od wilgoci.

MIARA ZAWSZE POD RĘKĄ
Pokrywa wyposażona jest
w dokładną miarkę z naniesionymi
pojemnościami 30/40/60 ml

KONTENER Z WYLEWKĄ
Wykonany z poliweglanu Lexan
pojemnik jest bardzo odporny na
uderzenia. Posiada wylewkę oraz
miarę na bocznej ściance.

WYMIARY:
szer. 16,5 cm
wysokość dzbanka: 25,4 cm
wysokość korpusu blendera: 15,2
cm
średnica blendera: 20,3 cm
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
Moc- 3/4 KM / 450 W
waga (kg): 4,4
GWARANCJA: 1 rok

Dzbanek do HBB250
6126-250-CE
poj. 1,25 l

Dzbanek do HBB250S
397 zł

6126-250S-CE
poj. 0,95 l

484 zł
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BLENDER SPECJALISTYCZNY
HBH450 Tango®
nigdy
więcej grudek
w lodzie
Blender HBH450-CE

2 018 zł

WYDAJNOŚĆ:
0,5 l Margarity w 15 sekund
ZASTOSOWANIE:
Smoothies, Milk Shakes, Ice Teas,
Ice Coﬀees, Cookie Drinks, Alcohol
Drinks, Granites, Sorbets
WYMIARY:
szerokość: 16,5 cm
wysokość dzbanka: 25,4 cm
wysokość korpusu blendera: 17,8 cm
średnica blendera: 22,9 cm
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
Moc- 1 KM / 600 W
Obroty – 26 000/min.
waga (kg): 5,3
GWARANCJA:
2 lata lub 15 000 cykli

Dzbanek z poliwęglanu
6126-450-CE
poj. 1,4 l

428 zł

IZOLACJA OD PŁYNÓW
Włącznik głęboko ukryty
wewnątrz korpusu. Sterowanie
odbywa się za pomocą manetki biegowej ON/OFF

FUNKCJA PULSE
Dzięki dodatkowej pozycji
przełącznika można sterować
długością pracy urządzenia
w jeszcze prostrzy sposób.

WYSOKA JAKOŚĆ BLENDU
Cztery ostrza wykonane z hartowanej stali wzmacnianej manganem o krzyżowym ustawieniu
w dwóch poziomach.

SYSTEM SURE GRIP
Układ czterech statywów
utrzymujących urządzenie
w pionie. Zapobiega przesuwaniu na mokrym podłożu
i separuje od wilgoci.

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
Sprzegło blendera wykonane
jest ze stali odpornej na udar.
Nowa technologia hartowania
dodatkowo wzmocniła element.
krzyzowe, dwupoziomowe.
SZYBKA PRACA
Pojemnik wyposażony jest
w miarę pojemnościową.
Niweluje to potrzebę korzystania z dodatkowych narzędzi.

KONTENER Z WYLEWKĄ
Wykonany z poliwęglanu Lexan pojemnik jest bardzo
odporny na uderzenia. Posiada wyproﬁlowaną wylewkę.
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SZCZELNY KONTENER
Wyposażona w dozownik
pokrywa kontenera wykonana
jest z twardej, wytrzymałej
gumy. Posiada kołnierz boczny
o szerokości 4 cm.
CZAS CYKLU
= JAKOŚĆ KOKTAJLU
Timer - wyposażony w auto
wyłącznik po cyklu czasowym.
Dokładne odmierzanie
- co 5 sekund. Posiada
ustawienie pracy ciągłej.

BLENDER SPECJALISTYCZNY
HBH550 Fury®
nigdy
więcej grudek
w lodzie
Blender HBH550-CE

2 784 zł

WYDAJNOŚĆ:
74 koktajli/dziennie
- surowce twarde.
120 koktajli/dziennie
- surowce płynne.
ZASTOSOWANIE:
Smoothies, Milk Shakes, Ice Teas,
Ice Coﬀees, Cookie Drinks,
Alcohol Drinks, Granites, Sorbets,
drinki na bazie kostek lodu
WYMIARY:
szerokość: 17,8 cm
wysokość blendera: 45,7 cm
średnica blendera: 20,3 cm
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
Moc: 3 KM / 880 W
Obroty – 26 000/min.
waga (kg): 6,3
GWARANCJA:
2 lata lub 20 000 cykli

Dzbanek z poliwęglanu
6126-650
poj. 1,8 l
ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA
Panel sterujacy wyposażony
w dwie predkości oraz
funkcję pulse.

SYSTEM WAVE ACTION
opatentowany pojemnik
i zestaw noży daje
świetną cyrkulację.

TIMER
Wyposażony w auto wyłącznik
po cyklu czasowym. Dokładne
odmierzanie - co 5 sekund,
to większa swoboda użytkowania

NIEZWYKŁA WYTRZYMAŁOŚĆ
Metalowe sprzęgło sprosta
wyzwaniom nawet najbardziej
wymagających klientów.

ŁATWIEJ I SZYBCIEJ
Pokrywa kontenera wykonana
jest z utwardzonej gumy.
Odporna na odkształcenia.
Posiada otwór dozujący
z dozownikiem.

SZYBKA PRACA
Pojemnik wyposażony jest
w miarę pojemnościową.
Niweluje to potrzebę korzystania
z dodatkowych narzędzi.

SZTAPLOWANY KONTENER
z poliwęglanu odporny na
uderzenia. Zamkniecie stanowi
gumowa pokrywa z dozownikiem.

602 zł

SYSTEM SURE GRIP
Układ czterech statywów
utrzymujących urządzenie
w pionie. Zapobiega przesuwaniu na mokrym podłożu
i separuje od wilgoci.

BEZPIECZEŃSTWO
Jar Pad Sensor - system sensorów
magnetycznych dezaktywujących
silnik w sytuacji gdy kontener
zostanie zdjęty z gniazda.
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BLENDER SPECJALISTYCZNY
HBH650 Tempest®

Naładowany
funkcjami!
wysokowydajny
i trwały blender

Blender HBH650-CE

3 483 zł

WYDAJNOŚĆ:
0,5 l Margarity w 12 sekund
ZASTOSOWANIE:
Smoothies, Milk Shakes, Ice Teas,
Ice Coﬀees, Cookie Drinks, Alcohol
Drinks, Granites, Sorbets,
drinki na bazie kostek lodu
WYMIARY:
szerokość: 17,8 cm
wysokość blendera: 45,7 cm
średnica blendera: 20,3 cm
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
Moc- 3 KM / 880 W
Obroty – 39 000/min.
waga (kg): 5
GWARANCJA:
2 lata lub 20 000 cykli

Dzbanek z poliwęglanu
6126-650
poj. 1,8 l

602 zł
33 KOMBINACJE BLENDU
3 prędkości obrotowe: LOW,
HIGH, JUMP (będący połączeniem obu wcześniejszych
funkcji). Ponadto PULSE - praca
pulsacyjna i TIMER (wielozakresowy)

DOŻYWOTNIA GWARANCJA
Sprzęgło blendera wykonane
jest z TYTANU. Nowa technologia zastosowana przy tego
typu elemencie całkowicie
wykluczyła wszystkie możliwe
awarie.
ZAWSZE SUCHO I CZYSTO
System Hydro. Układ rynnowy
osuszający obszar gniazda
kontenera.

SZYBKA PRACA
Pojemnik wyposażony jest
w miarę pojemnościową.
Niweluje to potrzebe korzystania z dodatkowych narzędzi.
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JAR-PAD SENSOR
System sensorów magnetycznych dezaktywujących silnik
w sytuacji gdy kontener zostanie zdjęty
z gniazda.

WYDAJNY SYSTEM CHŁODZĄCY
System chłodzący wyposażony
w kurtynę separujacą powietrze
zasysane od rozgrzanego silnika.
Duża turbina umieszczona na wałku
silnika optymalnie schładza układ.
SYSTEM SURE GRIP
Układ czterech statywów
utrzymujących urządzenie
w pionie. Zapobiega przesuwaniu na mokrym podłożu
i separuje od wilgoci.
ŁATWIEJ I SZYBCIEJ
Pokrywa kontenera wykonana
jest z utwardzonej gumy.
Odporna na odkształcenia.
Posiada otwór z dozownikiem.

MIECZ NIE WYMAGA OSTRZENIA
Ostrza wykonane z hartowanej
stali z domieszką manganu.
Zwiększona odporność na udar
i odporność na ścieranie.

KONTROLKA + UKŁAD AUTO-OFF
Elektroniczne zabezpieczenie
przed przegrzaniem silnika
wspomagające układ
mechaniczny.
Urządzenie może być
montowane w zabudowie baru.
Szczególnie istotne rozwiązanie
w kioskach mobilnych typu
„fresh point”.

BLENDER SPECJALISTYCZNY
HBH750 Eclipse®

Cichy i mocny
dzięki technologii

QuietBlend™

Blender HBH750-CE

5 394 zł

WYDAJNOŚĆ:
3 prędkości, 2 systemy pracy:
pierwszy - do 150 koktajli (hard)/
dziennie
drugi - do 300 koktajli (hard)/
dziennie
ZASTOSOWANIE:
Smoothies, Milk Shakes, Ice Teas,
Ice Coﬀees, Cookie Drinks, Alcohol
Drinks, Granites,
Sorbets, drinki na bazie kostek
lodu
WYMIARY:
szerokość: 21,6 cm
wysokość: 47 cm
głębokość: 28,6 cm
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
Moc- 3 KM / 1000 W
Obroty – 39 000/min.
waga (kg): 5
GWARANCJA:
2 lata lub 20 000 cykli
Dzbanek z poliwęglanu

QUIET SHIELDTM
Specjalnie zaprojektowana
obudowa wyciszająca z dodatkową
uszczelką wyciszającą.

ŁATWE ZDEJMOWANIE
Wbudowane klipsy pozwalają na
szybkie zdjęcie pokrywy
i łatwiejsze czyszczenie.

KOMPAKTOWE ROZMIARY
zajmuje najmniej miejsca
na barze w klasie
profesjonalnych blenderów

602 zł

SYSTEM WAVE ACTION
opatentowany pojemnik
i zestaw noży daje
świetną cyrkulację.

TRWAŁOŚĆ
Dożywotnia gwarancja na
sprzęgło i ostrze

BEZPIECZEŃSTWO
Jar Pad Sensor - system sensorów
magnetycznych dezaktywujących
silnik w sytuacji gdy kontener
zostanie zdjęty z gniazda.

PORT USB
Pozwala na przenoszenie
gotowego oprogramowania
do kolejnych urządzeń w sieci.

POROGRAMOWANIE
Zaawansowane programowanie
do 10 faz podczas 1 cyklu.
130 programów programów
dostępnych pod 5 przyciskami.

Urządzenie może być
montowane w zabudowie baru.
Szczególnie istotne rozwiązanie
w kioskach mobilnych typu
„fresh point”.

6126-750
poj. 1,4 l

BEZPIECZEŃSTWO
Funkcja zabezpieczenia przed
przegrzaniem oraz program chłodzący.

7

BLENDER SPECJALISTYCZNY
HBH850 Summit®

System
porcjowania
Revolution®
AUTO
BLEND
Idealna
konsystencja

Blender HBH850-CE 5 505 zł
WYDAJNOŚĆ:
2 systemy pracy:
pierwszy-do 150 koktajli (easy)/dziennie;
drugi-do 300 koktajli (hard)/dziennie
ZASTOSOWANIE:
Smoothies, Milk Shakes, Ice Teas, Ice
Coﬀees, Cookie Drinks, Alcohol Drinks,
Granites,
Sorbets, drinki na bazie kostek lodu
WYMIARY:
szerokość: 22,9 cm
wysokość dzbanka: 26,7 cm
wysokość korpusu blendera: 21,6 cm
średnica blendera: 30,5 cm
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
Moc- 3 KM / 880 W
Obroty – 39 000/min.
waga (kg): 10,57
GWARANCJA:
2 lata lub 20 000 cykli

Dzbanek z poliwęglanu
6126-650
poj. 1,8 l
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602 zł

PANEL STERUJACY
3 prędkości obrotowe, praca
pulsacyjna, auto blend 3,
ponad 100 kombinacji programów, licznik menadżerski, timer.

QUIET SHIELD™
Osłona wykonana z Lexanu
znacznie niweluje dźwięki
towarzyszące pracy blendera.

WYDAJNOŚĆ 300+
System pomp chłodzących silnik.
Blender przy duzżm obciążeniu
pracą uaktywnia zapasowy
system chłodzący silnik.

AUTO BLEND
Funkcja ta pozwala
optymalnie dobrać ilość obrotów
i czas oraz zatrzymuje blender
w chwili uzyskania idealnej
konsystencji koktajlu.

PORT USB
Pozwala na przenoszenie
gotowego oprogramowania do
kolejnych maszyn w sieci.

DOŻYWOTNA GWARANCJA
Sprzegło wykonane z TYTANU.
Jest całkowicie odporne
na zużycie.

SZYBKA PRACA
Pojemnik wyposażony jest
w miarę pojemnosciową.
Niweluje to potrzebe korzystania
z dodatkowych narzędzi.

MIECZ NIE WYMAGA OSTRZENIA
Ostrza wykonane z hartowanej
stali z domieszką manganu.
Zwiększona odporność na udar
i odporność na ścieranie.

BEZPIECZNIE I SZYBKO
Czyszczenie i konserwacja
blendera nie wymaga ingerencji
w jego kompaktowość.

SYSTEM SURE GRIP
Układ czterech statywów
utrzymujących urządzenie
w pionie. Zapobiega przesuwaniu
na mokrym podłożu
i separuje od wilgoci.

JAR-PAD SENSOR
System sensorów magnetycznych
dezaktywujących silnik w sytuacji
gdy kontener zostanie zdjęty
z gniazda.

Urządzenie może być
montowane w zabudowie baru.
Szczególnie istotne rozwiązanie
w kioskach mobilnych typu
„fresh point”.

BLENDER Z KRUSZARKĄ DO LODU
System
porcjowania
Revolution®
- zawsze
właściwa ilość
lodu.

HBS1200

Blender HBS1200-CE

Revolution®

15 016 zł

WYDAJNOŚĆ:
5000 koktajli (on ice) dziennie.
Kruszenie lodu 180kg/h
ZASTOSOWANIE:
Smoothies, Milk Shakes, Ice Teas,
Ice Coﬀees, Cookie Drinks, Alcohol
Drinks, Granites,
Sorbets, drinki na bazie kostek
lodu
CZAS PRODUKCJI:
smoothie (12s), shake (10s),
tutti-frutti (8s), grappe (8s),
daiguni (6s), ice tea (2s)
WYMIARY:
szerokość: 33 cm
wysokość blendera: 76,2 cm
średnica blendera: 43,2 cm
Pojekmink na lód: 19,2 l
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
Moc: 3 KM / 1000 W
Kruszarka: 1/4 KM
waga (kg): 32,21

ICE BOX
Blender wyposażony jest w układ trzech systemów sensorowych wyłaczających
motor kruszarki i blendera. Sensory: szczelnego zamknięcia pokrywy, właściwego
osadzenia klosza wewnętrznego Ice Boxa, odsączania wody. Jeżeli brak jest pełnej
sprawności poszczególnych układów maszyna nie ruszy. Pojemność kosza – 20 kg
BLENDER
Rozpędza miecz do predkości 39 tys. obrotów na minutę. Maszyna wyposażona jest
w elektromagnetyczne sensory stopujące motor w momencie zdjęcia kontenera
z gniazda. Urzadzenie posiada niezniszczalne sprzęgło wykonane z tytanu objęte
dożywotnią gwarancją. Gniazdo blendera posiada system Hydro (odprowadzający
wylane płyny poza obszar sprzęgła). Motor blendera schładzany jest poprzez cyrkulację powietrza pod dolną partią Ice Boxa – zapewnia to wydajną pracę do 5000 koktajli dziennie. Praca blendera jest w pełni programowalna. Przycisk - PULSE - pozwala
dodatkowo ręcznie blendować koktajl. Urządzenie ma automatycznie domykającą
się pokrywę zainstalowaną na dyszy przenoszącej lód.

GWARANCJA:
2 lata lub 25 000 cykli

Dzbanek z poliwęglanu
6126-650
poj. 1,8 l

602 zł

KRUSZARKA
Wyposażona jest w miecz walcowy o najwyższej odporności na udar. Wykonuje 1000
obrotów na minute wyrzucając rozkruszony lód o uniwersalnej cząstce (perfekcyjny
do mojito, Capirinhy, wszelkiego rodzaju działań barmańskich). Kruszarka posiada
programator umożliwiający ustawienie ilości kruszonego lodu. Przycisk - SHAVE - służy
do impulsowego kruszenia lodu. Wydajność: 180 kg/h
PROGRAMATOR
Pozwala na działanie na 16 stałych programach. Programy określają czas pracy
blendera i jego prędkość. Trzecią składową programu jest ilość kruszonego lodu
dostarczonego do kontenera – blendera. Wyświetlacz programatora informuje nas
również o alertach dotyczacych działania całego urządzenia.
KONTENER
Wykonany jest z poliweglanu Lexan o grubości 4,4 mm. Zapewnia to wysoki stopień
odporności na zniszczenie. Pojemnik wykonany jest w systemie - WAVE ACTION
– zapewnia to opadanie surowców bezpośrednio na miecz bez zawieszania i blokowania. Dzieki temu przygotowywane koktajle pozbawione są grudek. Niweluje to
równiez konieczność zmniejszania obrotów w trakcie cyklu, co znacznie skraca czas
produkcji. Miecz wykonany jest ze stali z dużą domieszką manganu, przez co
posiada wybitną odporność na udar i zniszczenie. Na boczne ściany kontenera
naniesiono miarę - eliminuje to potrzebę używania dodatkowych narzędzi mierzących.
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BLENDER SPECJALISTYCZNY
BIC2000 Blend-in-Cup

SmartServe™
- pożegnaj się
z dzbankami,
blenduj
w kubku!

Blender BIC 2000-

27 840 zł

szerokość: 19 cm
wysokość: 92 cm
głębokość: 53,5 cm
GWARANCJA: 1 rok
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
waga (kg): 22,7
Wymaga przyłączy
i odpływu wody

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Wydajność blendera jest wyższa niż
1 drink na minutę!
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Potrzebuje tylko 20 cm szerokości na
barze, a w dodatku nie wymaga miejsca
na dzbanki.
AUTOMATYCZNE PŁUKANIE
Po każdym drinku układ jest spłukiwany
wodą w ilości 300 ml.

NIE WYMAGA DZBANKA
Blendowanie odbywa się bezpośrednio w kubkach jednorazowych, co eliminujestraty wynikajce z pozostwaiania
resztek w dzbankach

NIC SIĘ NIE ZMARNUJE
Przy używaniu dzbanka nawet do 10%
blendu pozostaje na jego ściankach.
Dzięki blenderowi BIC 2000 wszystko to,
coumieszczasz w kubku po zblendowaniu jest serwowane klientowi.
PEŁNA KONTROLA BLENDU
I PERFEKCYJNE WYNIKI
Parametry blenu mogą być łatwo
modyﬁkowane przez port USB, który
pozwala na przenoszenie gotowego
oprogramowania do kolejnych maszyn
w sieci.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY
Ośmiokrotna oszczędność wody w porównaniu do klasycznego systemu i mycia
dzbanków.

Prostota obsługi
3

1
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Weź kubek jednorazowy
może być plastikowy, papierowy
lub z pianki

2

Dodaj składniki
lód, mrożone owoce, koncentraty owocowe
i inne dowolne...

Umieść kubek
w blenderze
naciśnij START
i zaserwuj drik

MIKSER DO LODÓW I DRINKÓW
Smart-Start™
- łatwa i szybka
obsługa miksera,
nawet jedną
ręką

HMD900 Mix’n

Mikser HMD900-CE

Chill®

5 878
zł

szerokość: 25,4 cm
wysokość blendera: 65,4 cm
średnica blendera: 24,8 cm
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
Moc- 3/4 KM
waga (kg): 15,2

Kubek do HMD 400 / 200 /
300 200200/300HMD300
110E
poj. 0,88 l

97 zł

SMART-START I KOMFORT UŻYTKOWANIA
Silnik aktywowany jest w momencie przycisniecia mieszadła
(Smart-Start™). Pozwala to na obsugę urządzenia jedną ręką.
Dodatkowo stalowa obudowa zapewnia komfort używania,
zmniejszając wygiécie nadgarstka przy umieszczaniu kubka.

KONTROLA
Urządzenie posiada przełącznik szybkości oraz przełącznik
zaprogramowanych cykli.

STAŁE REZULTATY I NIEZAWODNOŚĆ
Zaprogramowane cykle zapewniają identyczne wyniki niezależnie od tego kto używaurzadzenia. Firmy sprzedające lody
oraz restauratorzy na całym świecie polecają ten mikser z powodu jego wydajności oraz trwałosci.

PROSTE CZYSZCZENIE
Obudowa łatwo wyjmuje się do czyszczenia.

WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
Firmy sprzedające lody oraz restauratorzy na całym świecie
polecają ten mikser z powodu jego wydajności oraz trwałosci.

UNIKALNE MIESZADŁO
Pozwala uzyskać maksymalne rezultaty mieszania dla lodów
serwowanych zarówno twardych jak i miękkich. Świetnie też
sprawdza się w mieszaniu dodatków takich jak np. cukierki.
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MIKSERY
HMD 400 / 300 / 200
Potrójny silnik
quick-connect
- bardziej wydajne
miksowanie
i trwałość

Mikser potrójny
HMD400-CE

5 272 zł

szerokośc: 31,8 cm
wysokość miksera: 52,1 cm
średnica miksera: 22,9 cm
zasilanie – 230 V , 50 Hz
moc 3 x 1/3 KM / 900 W

ŚMIGŁO
Śmigło rozbijająco-napowietrzające zbudowane jest z utwardzonej stali
nierdzewnej. Układ dwóch płaszczyzn powoduje rozbijanie twardszego surowca
przy jednoczesnym napowietrzaniu.

Mikser pojedynczy
HMD200
1 897 zł

Mikser pojedynczy
ścienny HMD300 1 897 zł

szerokosc: 16,5 cm
wysokosc miksera: 52,1 cm
srednica miksera: 17,1 cm

szerokosc: 10,1 cm
wysokosc miksera: 41,9 cm
srednica miksera: 14,6 cm

zasilanie – 230 V , 50 Hz
moc - 1/3 KM / 300 W

zasilanie – 230 V , 50 Hz
moc - 1/3 KM / 300 W

WYDAJNOŚĆ:
HMD400
- 500 koktajli (on ice) dziennie;
HMD200
- 160 koktajli dziennie
HMD300
- 160 koktajli dziennie

CZAS PRODUKCJI:
shake (1min),
frappe ice cream (1 min),
grappe (8s),
yoghurt cream (35s)

STAINLESS STEEL MALT CUP - 30 oz.
Maszyna HMD 400 wyposażona jest w trzy pojemniki ze stali nierdzewnej
o pojemności 0,88 l. Jednocześnie w jednym pojemniku można przygotowywać
do dwóch porcji po 300 ml każda.

Kubek do HMD 400 / 200 / 300
200200/300HMD300
110E
poj. 0,88 l
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POTRÓJNA MOC
Mikser HMD 400 posiada trzy niezależne zespoły napędowe. Zastosowanie trzech
silników zniwelowało efekt wibracji wiosła, zwiększyło wydajność i rozłożyło
obciążenie pracą na trzy stanowiska, co przekłada się bezpośrednio na żywotność
maszyny. Moc silnika = 1/3 KM

97 zł

100% STABILNOŚCI
Prowadnica pojemnika wyposażona jest w automatyczny włącznik. Po
umieszczeniu kubka w prowadnicy rozpoczyna się cykl produkcyjny.
Nadrzędnym zadaniem jest zabezpieczenie pojemnika przed wypadnięciem.

WIĘCEJ - SZYBCIEJ
Siodło pojemnika zbudowane jest ze stali nierdzewnej. Stanowi przeciwstawny
do prowadnicy punkt wparcia dla kubka. Siodło ma układ dwustopniowy:
stopien wyższy – maszyna w biegu
stopien niższy – parking – maszyna wyłączona.

ZABEZPIECZENIA
Trzypozycyjny przełacznik obrotów. Każdy silnik ma własny przełącznik.
W zależności od twardości składników dobierany jest odpowiedni bieg.
„I” - twarde składniki, „II” - pośrednie, „III”- płynne. Właściwy dobór to dobre
napowietrzenie koktajlu.

WYCISKARKI DO CYTRUSÓW
Maksimum
soku,
minimum
wysiłku

Wyciskarka 1G96700

2 502 zł

szerokość: 26 cm
wysokość wyciskarki: 47 cm
średnica wyciskarki: 25,4 cm
Zasilanie – 230 V , 50 Hz;
Moc- 1/3 KM / 250 W
Obroty – 1800/min.
waga (kg): 12

DEMONTAŻ
Demontaż urządzenia odbywa się
jednym ruchem reki i trwa 1 sekundę.
Dzieki takiemu systemowi mycie
wyciskarki trwa chwilę i nie zakłóca
pracy baru. Jest to dość istotne
jeżeli nasze menu z swieżymi sokami
jest zróżnicowane.

WIĘCEJ - SZYBCIEJ
Rynna wylotowa umieszczona
jest na wysokości 27 cm od
dna naczynia. Pozwala to na
przygotowywanie większej ilości
soków w dzbanach. Element ten
wykonany jest ze stali
nierdzewnej.

UNIWERSALNA
Maszyna wyposażona jest w trzy
głowice stożkowe. Rozwiązanie to
pozwala na szybkie przejście na
owoce o innej średnicy.
Głowice zbudowane są z trwałej masy
polimerowej. Wewnątrz znajduje się
nierdzewna nasada.

ZABEZPIECZENIA
System Sure Grip – układ czterech statywów utrzymujących
maszynę w pionie i separujących
korpus od wilgotnego podłoża.
System zabezpiecza przed
samoistnym przesuwaniem po
blacie.

W GOTOWOŚCI
Część robocza składa się
z nierdzewnego naczynia zewnetrznego + obrotowy klosz osłonowy (360°)
+ gęste sito + głowica stożkowa.
Wyciskarka dostosowana jest
do pracy ciągłej.

TRWAŁOŚĆ
Silnik wyciskarki rozpędza wirnik
do szybkości 1800 obrotów na
minutę. Zapewnia to optymalne
wybieranie soku w najkrótszym
czasie. Silnik schładzany
jest przez wentylator znajdujący
się w dolnej częsci maszyny.

Ręczna wyciskarka
do cytrusów 932

1 146 zł

Siła nacisku: 907 kg
Łatwa w czyszczeniu
Sure grip system
Waga: 4,99kg
Wysokość: 49,5cm
Szerokość: 17,8cm
Głębokość: 22,9cm

BEZPIECZEŃSTWO
Wyciskarka spełnia najbardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa.
Wszystkie wierzchnie otwory – szczeliny posiadają pełną izolację od płynów.
Maszyna po włączeniu cały czas jest w biegu, gotowa do pracy.
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SOKOWIRÓWKI
ES700/ES500

Sokowirówka

8 484 zł

otwory wsadowe: 50 mm i 75 mm
obroty: 3 000/min.
wydajność: 0,69 - 0,8 l / kg owoców
lub warzyw
jeśli przerabiasz do 100 kg produktów
szerokość: 44 cm
wysokość blendera: 51 cm
średnica blendera: 28 cm
pojemnik na odpady: 9,5 l
waga: 17 kg

Niezwykle cicha sokowirówka ES700 zapewnia
komfort zarówno pracownikom jak i klientom.

Sokowirówka

5 801 zł

otwór wsadowy: 75 mm
obroty: 3 000/min.
wydajność: 0,69 - 0,8 l / kg owoców
lub warzyw
jeśli przerabiasz do 20 kg produktów
dziennie
szerokość: 38 cm
wysokość blendera: 49 cm
średnica blendera: 24 cm
pojemnik na odpady: 7 l
waga: 15,5 kg
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UNIKATOWO
Jedyna sokowirówka
(ES700) z podwójnym
otworem wsadowym

BEZPIECZNIE
Większe bezpieczeństwo
dzieki systemowi zamykania;
podniesienie klamry
zamykającej zatrzymuje
wszystkie czynności

PERFEKCYJNIE
Tarcza tnąca oraz sito
zaprojektowane są tak,
aby delikatnie uzyskiwać
dobrej jakości sok

SOCZYŚCIE
Ponad 1,5 litra soku
w jedną minutę

INTELIGENTNIE
Wyciagnięcie sita wraz
z tarczą tnącą jest niezwykle
proste, dzięki magnetycznemu zamocowaniu, nie ma
potrzeby używania narzędzi

ŁATWOŚĆ ROZŁOŻENIA
Wszystkie komponenty
mogą być łatwo i szybko
rozłożone. Sokowirówka
ES700 może zostać umyta
w zaledwie 5 minut
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KRUSZARKA DO LODU
V90

Kruszarka V90

2 425 zł

wydajność: kruszy 2kg / minutę
moc: 150 W
szerokość: 23 cm
wysokość miksera: 46 cm
średnica miksera: 21 cm
zasilanie: – 220-240 V, 50-60 Hz
waga (kg): 4,2
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ERGONOMICZNA
Zajmuje mało miejsca i może stać wszędzie.
Spełnia swoje zadania szybko i sprawnie.

BEZPIECZNA
Wyposażona w specjalny wyłącznik
zabezpieczający użytkownika przed
uruchomieniem urządzenia bez pojemnika
lub pokrywy.

SOLIDNA
Zbudowana w całości ze stopu aluminium.
Pojemnik, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.
Przeznaczona do długiej, ciężkiej pracy
w gastronomii.

SZYBKA
Potrai przygotować własciwą ilość lodu do
zamówionego koktajlu, oszczedzając czas,
ale nie tracąc na jakości.

INTELIGENTNA
Moze przygotowac jednego drinka na
raz lub kruszyć do 120 kg lodu na godzinę
Możliwości tej kruszarki momentalnie
podnoszą Twój potencjał biznesowy.

DELIKATNA
Bardzo ważne jest użycie tylko swieżych
kostek lodu. Wydłuża to żywotność kruszarki
oraz podnosi jakość kruszonego lodu.
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URNY DO KAWY

Urna do kawy 10l
HCU045S-CE
31,12 x 48.26 cm

1 218 zł

GŁÓWNE CECHY URN DO KAWY:
napełnianie kubka jedną ręką
- wystarczy wcisnąć przycisk)
łatwe do umycia - wymienny zbiornik
zakres temperatur: 80-95 ⁰C
Urna do kawy 15 l
HCU065S-CE
31,12 x 63.50 cm

kubek (237 ml) zaparzany w 45 sekund!
1 462 zł

sitko na kawę/herbatę
dwa systemy grzania pozwalają utrzymać kawę
w optymalnej temperaturze, jak również
pozwalają na bardzo szybkie zaparzanie
gwarancja: 1 rok

Urna do kawy 26 l
HCU110S-CE
31,12 x 67 cm
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1 566 zł

EKSPRES DO KAWY
HDC200S

Urządzenie pracuje na porcjach kawy lub herbaty pakowanych
w okragłe krążki o srednicy: min. 2,5 cm, max. 5 cm
Ekspres HDC200S-CE

Funkcje:
- AUTO OFF - po napełnieniu kubka
- PROTECT SYSTEM - System bezpiecznego użytkowania
- intuicyjna obsługa + instrukcja korzystania umieszczona
na wieczku wlewu wody
- elegancki design + solidne wykonanie

150 zł

Czas przygotowania kawy: 3 minuty
Sposób parzenia kawy: w systemie przelewowym
Opcje dodatkowe: możliwe parzenie herbaty

Wyposażenie
- kontrolka trybu parzenia
- szeroki włącznik
- szuﬂada na porcje kawy lub herbaty
- wewnetrzny zbiornik wodny

Zasilanie – 230 V , 50 Hz, 500 W
GWARANCJA: 1 rok

Możliwe wyposażenie dodatkowe:
- taca z miejscem na kubek, kawę, herbatę, cukier

MYJKA DO DZBANKÓW I BLENDERÓW

Koniec
z ręcznym myciem:
oszczędność czasu,
oszczędność wody,
mniejsze koszty

BCR100

6

powodów
dla których warto używać myjki BCR100

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA
– wystarczy nacisnąć aby
aktywować rozpylanie

Myjka BCR100

MYJE KAŻDY POJEMNIK
do pojemności 2 litrów

842 zł

szerokość: 16 cm
wysokość myjki: 13,3 cm
średnica: 16 cm

Posiada w zestawie:
podstawę, dyszę i wąż o długosci 70 cm
i średnicy 1cm
Waga: 0,5kg
Przepływ wody: 2,25 gpm

MOCNA KONSTRUKCJA
dysza ze stali nierdzewnej
oraz poliwęglan odporny
na uderzenia

KOMPAKTOWY KSZTAŁT
i wielkość – pasuje łatwo
do każdej umywalki

MYJE DZBANKI
w kilka sekund...

STOPKI NA PRZYSSAWKI
zapewniają stabilność myjki
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BLENDER HBF500 / HBF500S
ZASTOSOWANIE:
sosy, zupy kremowe, farsze, masła smakowe, desery owocowe, koktaile, musy,
mieli ziarna na mąkę

Blender HBF500-CE

2 060 zł

wymiary: 17,8 x 48,3 x 22,9 cm
zasilanie: 230 V , 60 Hz;
moc: 1 KM / 600 W
waga: (kg): 5,1
gwarancja: 1 rok

Blender HBF500S-CE

2 558 zł

wymiary: 17,8 x 52,1x 22,9 cm
zasilanie: 230 V , 60 Hz;
moc: 1 KM / 600 W
waga: 5,1 kg
gwarancja: 1 rok

WYSOCE TRWAŁY KONTENER
Kontener wykonany jest z Lexanu
(4,3 mm). Charakteryzuje się
wyjątkową odpornością na
uderzenia. Zamykany gumową
pokrywą z dozownikiem.

SYSTEM WAVE ACTION
Opatentowany kontener
i zestaw noży daje świetną
cyrkulację.

SEPARUJE OD WILGOCI
System Sure Grip - układ czterech
statywów utrzymujących
urządzenie w pionie. Zapobiega
przesuwaniu na mokrym podłożu.

ŁATWIEJ I SZYBCIEJ
Pokrywa kontenera wykonana
jest z utwardzonej gumy.
Odporna na odkształcenia.
Posiada otwór dozujący.

BEZPIECZENSTWO PRACOWNIKA
Jar Pad Sensor - system sensorów
magnetycznych dezaktywujących
silnik w sytuacji gdy kontener
zostanie zdjęty z gniazda.

DOŻYWOTNIA GWARANCJA
Sprzęgło blendera wykonane
jest z TYTANU. Nowa technologia
zastosowana przy tego typu
elemencie całkowicie wykluczyła
wszystkie możliwe awarie.

Dzbanek do HBF500
6126-HBF500-CE
poj. 1,4 l
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ZAWSZE SUCHO I CZYSTO
System Hydro. Układ rynnowy
osuszający obszar gniazda
kontenera.

Dzbanek do HBF500s
463 zł

6126-400-CE
poj. 1,8 l

995 zł

SZYBKA PRACA
Kontener wyposażony w miarę
pozwala na dokładne porcjowanie składników bez używania
dodatkowych narzędzi.

BLENDER

HBF600 / HBF600S

ZASTOSOWANIE:
sosy, zupy kremowe, farsze, masła smakowe, desery owocowe, koktaile, musy,
mieli ziarna na mąkę, dostosowany do pracy ciągłej
KONTROLKI: high speed, pulse, zróżnicowana predkość, funkcja siekania

Blender HBF600-CE

3 501 zł

wymiary: 17,8 x 45,7 x 20,3 cm
zasilanie: 230 V , 50 Hz;
moc: 3KM / 750 W
waga: 5,5 kg
gwarancja: 2 lata

Blender HBF600S-CE
WYSOCE TRWAŁY KONTENER
Kontener wykonany jest z Lexanu
(4,3 mm). Charakteryzuje się
wyjątkową odpornością na
uderzenia. Zamykany gumową
pokrywą z dozownikiem.

wymiary: 17,8 x 48,3 x 22,9 cm
zasilanie: 230 V , 50 Hz;
moc: 3KM / 750 W
waga: 5,5 kg
gwarancja: 2 lata

SZYBKA PRACA
Kontener wyposażony w miarę
pozwala na dokładne porcjowanie składników bez używania
dodatkowych narzędzi.

SYSTEM WAVE ACTION
Opatentowany kontener
i zestaw noży daje świetną
cyrkulację.

SEPARUJE OD WILGOCI
System Sure Grip - układ czterech
statywów utrzymujących
urządzenie w pionie. Zapobiega
przesuwaniu na mokrym podłożu.

WYDAJNY SYSTEM CHŁODZACY
System chłodzący wyposażony
w kurtynę separującą powietrze
zasysane od ogrzanego. Duża turbina umieszczona na wałku silnika
optymalnie schładza układ.

BEZPIECZENSTWO PRACOWNIKA
Jar Pad Sensor - system sensorów
magnetycznych dezaktywujących
silnik w sytuacji gdy kontener
zostanie zdjęty z gniazda.

DOŻYWOTNIA GWARANCJA
Sprzęgło blendera wykonane
jest z TYTANU. Nowa technologia
zastosowana przy tego typu
elemencie całkowicie wykluczyła
wszystkie możliwe awarie.

ZAWSZE SUCHO I CZYSTO
System Hydro. Układ rynnowy
osuszający obszar gniazda
kontenera.

ŁATWIEJ I SZYBCIEJ
Pokrywa kontenera wykonana
jest z utwardzonej gumy.
Odporna na odkształcenia.
Posiada otwór dozujący.

KONTROLKA
I UKŁAD AUTO - OFF
Elektroniczne zabezpieczenie
przed przegrzaniem silnika
wspomagające układ
mechaniczny.

Dzbanek do HBF600
6126-HBF600
poj. 1,8 l

MIECZ NIE WYMAGA OSTRZENIA
Ostrza wykonane z hartowanej
stali z domieszká manganu.
Zwiększona odporność na udar
+ odporność na ścieranie.

KONTROLA PRĘDKOŚCI
Zróżnicowane funkcje prędkości
maksymalizują kontrolę
nad blendowaniem.

4 079 zł

Dzbanek do HBF600S
602 zł

6126-HBF600S
poj. 1,8 l

1 023 zł
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MIKSER RĘCZNY

HMI200

ZASTOSOWANIE:
sosy, dipy, sałatki, zupy-kremowe, farsze, masło smakowe, desery owocowe,
koktajle, musy

Mikser HMI200-CE

804 zł

4 OSTRZA

ŁATWY DEMONTAŻ

zasilanie: 230 V , 50 Hz;
moc: 175 W
waga: 5,5 kg
gwarancja: 1 rok

NIE CHLAPIE
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WIESZAK

Rezultat Smoothie
z Wave Action

Podstawa Baru

908®

909

HBB908

HBB909

Dziennie drinków
Średni czas
przygotowania drinków
Moc
Pojemność dzbanka

Gwarancja

HBB250S

HBH450

FURY ®
HBH550

Ciche
i programowane

SUMMIT

TEMPEST®

ECLIPSE ™

z Auto Blend

HBH650

HBH750

HBH850

®

Olbrzymia
wydajność

Samoobsługowe

REVOLUTION®

SMARTSERVE ®

Shaver Blender

HBS 1200

1 -15

kostki lodu

15 - 25

20 - 50

50+

50+

75+

100+

do 60 drinków
na godzinę
W zależności od przepisu
i rodzaju kubka

20 sekund

15 sekund

12 sekund

12 sekund

12 sekund

12 sekund

15 sekund

1/2 KM

3/4 KM

1 KM

3 KM

3 KM

3 KM

3 KM

3 KM

32 oz / .95 L 44 oz / 1.25 L 32 oz / .95 L

48 oz / 1.4 L

64 oz / 1.8 L

64 oz / 1.8 L

Gumowe sprzęgło

Zaufany i łatwy w użyciu

BIC2000

małe kostki lodu
75+

25 sekund

44 oz / 1.25 L

Blend-in-cup

smoothies i drinki mrożone

małe kostki lodu/ lód skruszony

Sprzęgło napędowe

Właściwości
„Good Thinking”

HBB250

TANGO ®

Wielka
moc

drinki mrożone

Zastosowanie
Lód

RIO®

Ustaw czas
i zapomnij

2 lata

64 oz / 1.8 L

64 oz / 1.8 L

N/A

Metalowe sprzęgło

Wave-Action System
– dla efektu smoothies

1 rok

48 oz / 1.4 L

Timer pozwalający
na efektywniejszą
pracę barmana

Bardzo
wysoka
precyzja
blendowania
połączona
z najnowszymi technologicznymi
rozwiązaniami

Bardzo
wysoka
precyzja
blendowania
/łatwe
sterowanie

2 lata
lub 15 tys. cykli

Technologia
Quiet Blend™
– redukcja
AutoBlend™
hałasu
- blendowanie
do poziomu 1 przyciskiem
rozmowy
w lokalu

2 lata lub 20 tys. cykli

---

Blenduje w Twoim
kubku!

Kruszarka do lodu,
system porcjowania
lodu

2 lata lub 25 tys. cykli

Rewolucja
- blendowanie
w kubku
jednorazowym

1 rok

Przewodnik po akcesoriach
6126-650

98650

602 zł

463 zł

6126-HBB908-CE

219 zł

98908

118 zł
6126-HBB909-CE

HBH650 Series

CK650

358 zł

428 zł

HBB908
Series
6126-650

110E

602 zł

97 zł

6126-250-CE
98650

397 zł

463 zł
98250
6126-250S-CE

484 zł

HMD900 Series

HBH850 Series

157 zł

HBB250
Series
6126-HBF500
HMD200
Series

463 zł

6126-400-CE
6126-450-CE

428 zł

995 zł

98450

110E

261 zł

97 zł
HBF500 Series

98400

HBH450
Series

463 zł
6126-HBF600

602 zł

98650
6126-650
HBH550 Series

602 zł

HMD400
Series

6126-HBF600S

463 zł

1023 zł
HBF600 Series

98650

407 zł

