
The world’s most advance blender

νέα είδη



Ισχυρά κόμπλερ 
Σε αντίθεση με άλλα μπλέντερ, τα Blendtec φέρουν 
ισχυρά μεταλλικά κόμπλερ, ώστε να αντέχουν την συνεχή 
χρήση.

Υψηλής ταχυτήτας μοτέρ - κινητήρας 
Σχεδιασμένος για εκατοντάδες μίγματα ημερισίως, ώστε 
να καλύπτει πλήρως τον όγκο εργασιών σε μεγάλες 
κουζίνες.

Εύκολη χρήση με πλήκτρα αφής
Πληκτρολόγιο αφής φιλικό προς τον χρήστη, ώστε με ένα 
και μόνο άγγιγμα να κόβει. Το πληκτρολόγιο αφής βοηθά 
στον εύκολο καθαριστό της βάσης.

Λεπίδα ασφαλείας  
Η λεπίδα ασφαλείας έχει κατασκευαστεί χωρίς 
αιχμηρές άκρες, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
τραυματισμού. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός την 
κάνει ισχυρότερη από τις παραδοσιακές λεπίδες.

Ανθεκτική κανάτα με πιστοποίηση NSF 
Ελαφριά, στοιβαζόμενη με καινοτόμο σχεδιασμό που 
αυξάνει την απόδοση και μειώνει τον συνολικό χρόνο 
ανάμειξης. 



CHEF 600 

Ιδανικό για κουζίνες
Το μπλέντερ Chef 600 καλύπτει μοναδικά τις ανάγκες των 
σεφ μαγειρικής. Με το άγγιγμα ενός και μόνο πλήκτρου, η 
προετοιμασία στην κουζίναγίνεται παιχνίδι. Κάθε ρύθμιση 
λειτουργεί με σταθερή ταχύτητα χωρίς μεταβλητούς κύκλους 
αναμείξης και μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα ή 
αυτόματα μετά από 90 δευτερόλεπτα.
Χαμηλός και υψηλός παλμός
Για μεγαλύτερη ευελιξία, το Chef 600 προσφέρει δύο 
διαφορετικές ρυθμίσεις παλμού. Το Low Pulse λειτουργεί με 
χαμηλότερη ταχύτητα, καθιστώντας το ιδανικό για κοπή ή 
ανάμιξη εύθραυστων συστατικών, ενώ το ισχυρό High Pulse 
είναι ιδανικό για ανάμειξη και καθαρισμό.
Έλεγχος με το πάτημα ενός πλήκτρου
Το Chef 600 δίνει πλήρη έλεγχο με ένα και μόνο άγγιγμα 
του πληκτρολογίου, το οποίο είναι ιδικά σχεδιασμένο για την 
προετοιμασία φαγητού.
Κάθε ρύθμιση λειτουργεί με σταθερή ταχύτητα χωρίς 
διαφορετικές ταχύτητες κύκλων ανάμειξης και μπορεί να 
απενεργοποιηθεί χειροκίνητα ή αυτόματα μετά από 90 
δευτερόλεπτα.
Ισχυεό, μεγάλης ταχύτητας μοτέρ
Το Chef 600 διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους και 
ισχυρότερους κινητήρες της βιομηχανίας. Κατασκευασμένος 
για να αντέχει και έχει την απαιτούμενη ισχύ για κάθε είδους 
απαιτούμενη εργασία.

Κανάτα πλαστική 4 πλευρών
BPA-FREE

Μαχαίρια ασφαλείας
10 φορές πιο ισχυρά από τα 

παραδοσιακά μαχαίρια 

Extra υψηλής ταχύτητας 
μοτέρ 3 HP  

Αλέθει τα πιο σκληρά 
συστατικά

Μοντέλο CHEF600
Ισχύς 1560Watt/230Volt

Πληκτρολόγιο LCD οθόνη με πλήκτρα 
αφής

Κύκλος 
προγραμμάτων

Χαμηλή, υψηλή, χαμηλός 
παλμός, υψηλός παλμός

Διαστάσεις 17,7x20,3x38,1cm
Βάρος 3,3Kg
Τιμή 750€

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



EZ 600 
Ιδανικό για ποτά
Το EZ 600 μπορεί να προγραμματιστεί ειδικά για smoothies, 
ροφήματα καφέ ή μιλκσέικ, παρέχοντας σταθερά ομαλά μείγματα 
για ποτά κάθε είδους.

Έλεγχος με το πάτημα ενός πλήκτρου
Ιδανικό για μικρά, μεσαία και μεγάλα ποτά. Αναμειγνύονται 
με ένα μόνο πλήκτρο και απενεργοποιείται αυτόματα, 
διευκολύνοντας τον καθένα να το χειριστεί.

Κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομεί χρόνο & 
χρήμα
Όλα τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα να ικανοποιούν τις 
διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη. Κάθε χαρακτηριστικό τους 
από πάνω ως κάτω, παρέχει εργονομική λειτουργία και έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει το συνολικό κόστος.

Κανάτα πλαστική 4 πλευρών
BPA-FREE

Μαχαίρια ασφαλείας
10 φορές πιο ισχυρά από τα 

παραδοσιακά μαχαίρια 

Extra υψηλής ταχύτητας 
μοτέρ 3 HP  

Αλέθει τα πιο σκληρά 
συστατικά

Μοντέλο EZ600
Ισχύς 1560Watt/230Volt

Πληκτρολόγιο LCD οθόνη με πλήκτρα 
αφής

Κύκλος 
προγραμμάτων

Χαμηλή, μέτρια, υψηλή, 
παλμός

Διαστάσεις 17,7x20,3x38,1cm
Βάρος 3,3Kg
Τιμή 750€

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONNOISSEUR SS825

Κανάτα πλαστική 4 πλευρών
BPA-FREE

14 Δευτερόλεπτα για την τέλεια 
μίξη

Μαχαίρια ασφαλείας
10 φορές πιο ισχυρά από τα 

παραδοσιακά μαχαίρια 

Extra υψηλής ταχύτητας 
μοτέρ 3,8 HP  

Αλέθει τα πιο σκληρά 
συστατικά

Μοντέλο CONNOISSEUR SS825
Ισχύς 1800Watt/230Volt
Πληκτρολόγιο LCD οθόνη με πλήκτρα αφής
Κύκλος 
προγραμμάτων

30 προ-προγρμματισμένοι 
κύκλοι, παλμός

Διαστάσεις 15,9x21x42cm
Βάρος 5,9Kg
Τιμή 1.200€

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται κανάτα

Το SpaceSaver είναι ένα μπλέντερ, κατασκευασμένο με 
γνώμονα την σκληρή χρήση και την μακροζωία. Είναι αρκετά 
ισχυρό και ανθεκτικό ώστε να αντέχει σε έντονη καθημερινή 
χρήση, καθιστώντας το ιδανικό για καταστήματα μεγάλου όγκου.
 
Εξατομικευμένοι προ-προγραμματισμένοι κύκλοι για 
σταθερά αποτελέσματα
30 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι συνδυάζουν τις πιο 
δημοφιλείς συνταγές σας με τέλεια συνέπεια. Μπορείτε να 
δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό δικόν σας συνταγών.

Κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομεί χρόνο & 
χρήμα
Όλα τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα να ικανοποιούν τις 
διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη. Κάθε χαρακτηριστικό τους 
από πάνω ως κάτω, παρέχει εργονομική λειτουργία και έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει το συνολικό κόστος.

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



CONNOISSEUR 825

Κανάτα πλαστική
BPA-FREE

14 Δευτερόλεπτα για την τέλεια 
μίξη

Μαχαίρια ασφαλείας
10 φορές πιο ισχυρά από τα 

παραδοσιακά μαχαίρια 

Extra υψηλής ταχύτητας 
μοτέρ 3,8 HP  

Αλέθει τα πιο σκληρά 
συστατικά

Μοντέλο CONNOISSEUR 825
Ισχύς 1800Watt/230Volt

Πληκτρολόγιο LCD οθόνη με πλήκτρα 
αφής

Κύκλος 
προγραμμάτων

30 προ-προγρμματισμένοι 
κύκλοι

Διαστάσεις 23x21x47,5cm
Βάρος 7,6Kg
Τιμή 1.400€

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται κανάτα

Το CONNOISSEUR 825 είναι ένα μπλέντερ, κατασκευασμένο 
με γνώμονα την σκληρή χρήση και την μακροζωία. Είναι αρκετά 
ισχυρό και ανθεκτικό ώστε να αντέχει σε έντονη καθημερινή 
χρήση, καθιστώντας το ιδανικό για καταστήματα μεγάλου όγκου.
 
Εξατομικευμένοι προ-προγραμματισμένοι κύκλοι για 
σταθερά αποτελέσματα
30 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι συνδυάζουν τις πιο 
δημοφιλείς συνταγές σας με τέλεια συνέπεια. Μπορείτε να 
δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό δικόν σας συνταγών.

Καπάκι πλαστικό για την εξάλειψη θορύβου
Για καταστήματα που ο θόρυβος υπολογίζεται, το Connoisseur 
825 βοηθά στην μείωση του θορύβου 

Κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομεί χρόνο & 
χρήμα
Όλα τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα να ικανοποιούν τις 
διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη. Κάθε χαρακτηριστικό τους 
από πάνω ως κάτω, παρέχει εργονομική λειτουργία και έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει το συνολικό κόστος.

Θύρα USB για πρόσθετη δυνατότητα προγραμματισμού, 
δημιουργία προσαρμοσμένων ή ενημερωμένων κύκλων 
συνδυασμού που περιλαμβάνονται μέσω του διαδικτυακού 
εργαλείου Blend Wizard ™ της Blendtec

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



STEALTH NBS

Σύστημα NBS micronizing
Αναμιγνύει σε δεπτερόλεπτα

Λεπίδα ασφαλείας
10 φορές πιο ισχυρά από τα 

παραδοσιακά μαχαίρια 

Extra υψηλής ταχύτητας 
μοτέρ 3,8 HP  

Αλέθει τα πιο σκληρά 
συστατικά

Μοντέλο STEALTH NBS
Ισχύς 1800Watt/230Volt

Πληκτρολόγιο Φωτιζόμενη οθόνη OLED 
με πληκτρολόγιο αφής

Κύκλος 
προγραμμάτων

42 προ-προγρμματισμένοι 
κύκλοι, 2 κύκλοι NBS

Διαστάσεις 22x23x44cm
Βάρος 7,2Kg
Τιμή 2.050€

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται κανάτα

Διακεκριμένο βραβείο Kitchen Innovations 2017 της National 
Restaurant Association, το STEALTH συνδυάζει ανθεκτικότητα, 
ισχύ και πληθώρα συναρπαστικών χαρακτηριστικών. Με απλά 
λόγια, είναι το πιο αθόρυβο, πιο προηγμένο εμπορικό μπλέντερ 
στην αγορά.

Αθόρυβη λειτουργία
Το STEALTH περιλαμβάνει κομψό προηγμένο περίβλημα θορύβου 
και καινοτόμες ιδιότητες ροής αέρα που επιτρέπουν τη λειτουργία 
του στο επίπεδο ήχου μιας κανονικής συνομιλίας. 

Μικρότερη κανάτα, μοναδική καινοτομία
Γιατί να σπαταλάτε συστατικά όταν μπορείτε να αναμίξετε τέλεια 
αναλογίες ποτών και smoothies μόνο για ένα ποτό που δίνετε στον 
πελάτη σας; Το Nitro Blending System ελαχιστοποιεί τη σπατάλη, 
εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει το περιθώριο κέρδους σας.

Θύρα USB για πρόσθετη δυνατότητα προγραμματισμού, 
δημιουργία προσαρμοσμένων ή ενημερωμένων κύκλων 
συνδυασμού που περιλαμβάνονται μέσω του διαδικτυακού 
εργαλείου Blend Wizard ™ της Blendtec

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Μοντέλο WILDSIDE PLUS
Τιμή 200€

Μοντέλο FS FORTHING CLEAR
Τιμή 200€

WILDSIDE PLUS

FS FORTHING CLEAR

Ένας αποκλειστικός, πατενταρισμένος τετραγωνικός 
σχεδιασμός με πέμπτη πλευρά και μεγάλη χωρητικότητα,  
ταχύτερους συνδυασμούς σε μικρότερους χρόνους αναμονής 
για τους πελάτες. Εξαιρετικά ευρεία βάση της με λεπίδα μήκους 
σχεδόν 10εκατοστά.
Κατασκευασμένη από ελαφρύ υλικό για εύκολη ανύψωση και 
έκχυση. 3 γωνίες για απλή ροή. Ευανάγνωστες ενδείξεις σε oz 
και ml. Xωρητικότητα περίπου 3 λίτρα. Κατασκευασμένη από 
ανθεκτικό BPA Eastman Tritan™.

Κατάλληλη για σούπες, παγωτό, χυμούς, 
smoothies και σπάσιμο πάγκου

Συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα με μια πρωτοποριακή λεπίδα 
αφρού από ανοξείδωτο ατσάλι. Το αποτέλεσμα είναι ένας 
γρήγορος, αποτελεσματικός τρόπος αφρισμού ή αερισμού 
υγρών. 
Η χωρητικόττηα 2 λίτρων παρέχει τεράστια χωρητικότητα 
για την παραγωγή αφρώδους υγρού και αφρού. Αντί να 
δημιουργείτε επανειλημμένα μεμονωμένες μερίδες, μπορείτε 
πλέον να παράγετε σε παρτίδες και να εξυπηρετείτε πολλούς 
πελάτες ταυτόχρονα.

Κατάλληλη για αφρόγαλο, χτυπημα κρέμας και μαρέγκες.

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
τηλ.: 210.4826940  fax: 210.4824248

www.karamanis.gr


