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Unlu mamülcülerin ve şeflerin yaratıcılığını ortaya çıkarmaya yarayan üç temel 
aparat. 

Kanca Palet Çırpma Teli
% 60 nem içeriğine sahip hamur patates püresi çırpılmış yumurta akı

Min. Maks Min. Maks Min. Maks
100 g* 0,75 kg* 100 g 2 kg 1 10

% 100 verimlilik için 3 aparat 

* Un miktarı

Yarı-spiral kanca 
Aşağıdakiler için idealdir:
►► Ekmek hamuru
►► Pizza hamuru
►► Makarna hamuru
►► Brioche
►► Kruvasan

Palet 
Aşağıdakiler için idealdir:
►► Ekmek hamuru
►► Tuzlu tart hamuru
►► Puf böreği
►► Kıyma

Çırpıcı
Aşağıdakiler için idealdir:
►► Yumurta beyazı
►► Çırpılmış yumurta
►► Çikolatalı mus
►► Krep
►► Bezeler
►► Çırpılmış krema

5,5 
litrelik 
planet 
mikser

Emix

Electrolux Profesyonel
Dinamik Hazırlık

Mükemmellik
ve çevreye duyarlılık 
 Tüm Electrolux fabrikaları ISO 14001 sertifikalıdır. 

  Tüm çözümlerimiz daha az su, enerji, deterjan tüketimi ve 
çevreye daha düşük emisyon yayması hedeflenerek tasarlanır. 

  Ürünlerimizin %70’ten fazlası, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve 
çevresel faktörleri mutlaka dikkate alan tasarım özellikleri ile 
yenilenmiştir.

  Tüm Electrolux çözümleri ROHS ve REACH uyumludur ve tüm 
cihazlarımız %95’in üzerinde geri dönüştürülebilir.

  Ürünlerimizin %100’ü kalite testinden geçirilir ve cihazların tüm 
fonksiyonları uzman teknisyenler tarafından tek tek kontrol 
edilir.

Electrolux Mükemmelliğini keşfetmek
ve diğer fikirlerimizi incelemek için:
www.electrolux.com.tr/professional
www.electrolux.com/professional

electroluxprofesyonel



Emix 
Planet mikser

Son derece dayanıklı şeffaf 
koruyucu BPA içermez

Maksimum performans. Kompakt, güçlü ve sağlam. Maksimum güvenilirlik garantili. Eastman Tritan ™ kopolyester *, bisfenol-A 
içermeyen (BPA)’dan yapılmış şeffaf koruyucu: darbeye karşı dayanıklıdır, hatta 
yüzlerce yıkama işleminden sonra bile temiz ve dayanıklıdır. 

Electrolux Emix Planet Mikser; yoğurma, 
karıştırma ve çırpmada üstün performans sağlar: 

►f gezegenlere özgü mekanizmasına ait özel 
tasarımının sunduğu benzersiz hareket 
kabiliyeti

►f 40 devirden 240 devire kadar çeşitli hızlarda 
ayarlanabilen gezegensel mekanizma 
rotasyonu

►f aksesuarlar için 84 devirden 500 devire kadar 
ayarlanabilen değişken hızlarda rotasyon 

►f en küçük miktarda malzemenin bile eşit bir 
şekilde karıştırılmasına yönelik hazneye 
mükemmel bir şekilde uyum sağlayan aparatlar

►f Temizlik için koruyucu 
kapağın kolay 
çıkarılmasına yarayan 
vidasız yeni “klipsli” 
sistem 

►f Kullanım sırasında 
cihazı durdurmaya 
gerek kalmadan 
malzemeleri kolayca 
ekleyebilmek için 
yenilikçi dizayn

►f Bulaşık makinesinde 
% 100 güvenli bir 
şekilde yıkanabilir. 
(aparatlar, kazan ve 
koruyucu kapak) 

* Eastman ve Tritan, Eastman Chemical Company’nin ticari markalarıdır

►f Dayanıklı 
metalden yapılmış 
aksesuar merkezi 
bağlantı kiti 
ağır kullanımlara 
dayanıklıdır.

►f Ergonomik düğme 
40 devirden 240 
devire kadar 
gezegensel 
mekanizmasını çeşitli 
hızlarda ayarlar.

►f Çift saplı, 5,5 lt 
hacimli paslanmaz 
çelik kazan, bulaşık 
makinesinde 
yıkanabilir.

►f Yarı-spiral kanca, 
palet ve çırpma teli: 
% 100 paslanmaz 
çeliktir, daha 
dayanıklıdır ve 
bulaşık makinesinde 
yıkanabilir. 

►f İsteğe bağlı 
aksesuarlar: 
et kıyma 
makinesi ve 
makarna seti

►f Güçlendirilmiş 
şeffaf koruyucu 
kapak, bulaşık 
makinesinde 
yıkanabilir. 

Şeffaf koruyucu kapağın kolay 
hareketi ile kazan aşağı ve 
yukarı doğru hareket eder.

Güvenlik önceliklidir
Bizim için sağlığınız her zaman önemlidir ve 2016 
yılının başından bu yana profesyonel Emix 
mikser, tüm parçalar düzgün bir şekilde monte 
edildiğinde çalışmaya başlayan kazan algılama 
cihazı ile güvenliğinizi en üst seviyeye taşır*. 

 ► Maksimum güvenilirlik garanti altındadır. BPA 
içermeyen şeffaf ekran: darbeye dayanıklıdır, 
yüzlerce yıkama işleminden sonra bile temiz ve 
dayanıklı kalır.

 ► Ürünün BPA içermemesi, sağlığınız için güvenli 
olmasını sağlar.

  * UNI EN 454: 2015 Gıda Hazırlık Ekipmanları. - Planet Mikserler - Güvenlik ve Hijyen Gereksinimleri. Bu Avrupa Standardı, iki paralel eksen 
kullanarak, gezegenlere özgü harekete sahip cihazla, sabit kazanlı planet mikserlerin tasarımı ve üretimi için güvenlik ve hijyen şartlarını 
belirler. Kazanın kapasitesi 5 L’ den büyük veya eşittir ya da 200 L’ ye eşit veya daha küçüktür.


