
Sebze doğrayıcı ile
zengin kesme seçenekleri Mutfağınızdaki 

sınırsız yaratıcı

Electrolux Profesyonel
TRK 45/55/70 Kombine Cutter Mikserler Cutter Mikser

lezzetli karışımlar yaratmak için 

içermez
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TRK/K/TRS, Avrupa’nın en önemli tasarım ödüllerinden ikisi 
tarafından kabul edilmiştir: 
2007’de “Janus de I’industrie” ödülü, 
2011’de “Compasso’Oro” ödülü

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

electroluxprofesyonel

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.



TRK 45/55/70
Bir sonraki öğününüz için geniş 
seçenek imkanı 

Tutarlı 
homojenizasyon 
Dakikada 3700 
devire kadar 
yüksek hızla 
birleşen özel 
sıyırıcı sayesinde

 Tek makinede 
 3 fonksiyon bir arada: 
 sebze kesme, cutter 
 mikser ve emülsiyon
 
 İçiniz rahat olsun çünkü

 TRK, fonksiyona göre 
 maksimum hızı 
 sınırlandırır.

 Günde 50 ila 400  
 küverden, 800 
 küvere kadar 

Kolay yükleme
paslanmaz çelik 
hazne ile uzun ve 
büyük sebzeler

Mezelerden tatlıya kadar tüm menünüzü hazır edin.

Orijinal sunumlarınız için
zengin kesim seçenekleri
Tüm bileşenlerin bulaşık makinesinde yıkanabilmesi 
sayesinde hijyen garanti altındadır.

80’den fazla farklı kesim 
seçeneği için geniş 
yelpazeli paslanmaz çelik 
disk çeşitleri: 
patates kızartması için 
dilimleme, rendeleme, küp 
doğrama, dalgalı kesim, 
jülyen doğrama ve 
mozzarella dilimleme ve 
parmesan rendeleme için 
özel diskler 

 Üstün dilimleme patentli 
 “S” biçiminde bıçak, sert 
 ve yumuşak sebzelerin 
 hassas şekilde 
 kesilmesini sağlar.

 Güvenli depolama
 Duvara monte edilmiş 
 disk tutucuyla diskleriniz 
 güvendedir.

Eksiksiz bir servis çözümü için 
mükemmel esneklikle çalışın

 İşlerinizi kolaylaştırın
 Doğru ergonomik 
 tasarımıyla birlikte (20° 
 eğimli taban), 3’ü 1 
 arada çözümünü 
 birleştirerek işlerinizi 
 kolaylaştırın. 

 Kolay değişim
 Sebze kesme 
 makinesinden sadece 
 birkaç saniye içinde 
 cutter miksere/
 emülsiyona kolayca 
 geçiş yapabilirsiniz.

Su geçirmez ve 
ergonomik
kontrol paneli 
(I P55)

Bulaşık 
makinesinde % 
100 güvenli bir 
şekilde yıkanabilir: 
bıçak, kapak, sıyırıcı 
ve paslanmaz çelik 
kazan

Güvenli depolama
Duvara monte 
edilmiş bıçak tutucu 
ile güvenli 
depolama garanti 
altındadır.

Gazpacho

İhtiyacınıza uygun mükemmel kesme bıçağını seçin

Düz bıçaklı rotor Mikro dişli rotor Düz emülsiyon bıçağı Mikro dişli emülsiyon bıçağı

Pesto

Zeytinyağlı 
fesleğen

Guacamole

Her lezzette tutarlılık
müşterilerinizi memnun edin

Sessiz çalışma
ile ağır işler için 
uzun ömür 
sağlayan, güçlü 
kompakt 
endüksiyonlu 
motor

Electrolux kesme diskleri
hakkında daha detaylı 
bilgili için bu alanı taratın.

   

Layar teknolojisi ile doku modifiyeli 
yemek videolarındaki ekstra içerikleri 
keşfedin.Tereyağı


