
                        

ΦΡΑΠΙΕΡΑ “ARTEMIS” WALL MIX-2010 (επιτοίχια) 
Οικονομία χώρου & λειτουργικότητα με πολύ εύκολη τοποθέτηση  

 

Τα μικρά καταστήματα  και κατ' επέκταση τα μικρά καφέ είναι 
μια νέα διαφορετική νότα στους δρόμους των πόλεών μας. 

Δεν χρειάζεσαι ένα τεράστιο χώρο για να απολαύσεις ένα 
γευστικότατο καφέ ή να συναντήσεις ανθρώπους με αγάπη 
για δημιουργία.  

Η πρόκληση του να έχεις ότι χρειάζεσαι σε λίγα τετραγωνικά 
μέτρα, ήταν και η πρόκληση για την δημιουργία της Wall 
MIX-2010.  

Μία νέα επιτοίχια φραπιέρα που τοποθετείται εύκολα και 
υπερτερεί στην οικονομία χώρου!  

Ο πάγκος εργασίας είναι πολύτιμος και η Wall MIX-2010 μας 
βοηθάει σε αυτό στο μέγιστο δυνατό!  

 

 

• οικονομία χώρου  
• εύκολη τοποθέτηση  
• μέγιστη απόδοση  
• απλή ή αυτόματη λειτουργία  
• 2 χρόνια εγγύηση  
• Το νέο μοντέλο της MIX-2010 που είναι γνωστή σε όλους τους επαγγελματίες στον χώρο της HO.RE.CA 

είναι η WALL MIX-2010. 
• Ο περιορισμένος χώρος εργασίας σε πολλά cafe-bar ήταν η πρόκληση για την δημιουργία 

της νέας επιτοίχιας φραπιέρας.   
• Τοποθετείται εύκολα και χαρίζει οικονομία χώρου με αποτέλεσμα την μέγιστη απόδοση. 

 
  

ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ 
• • WALL MIX-2010 Απλή λειτουργία 
• • WALL MIX-2010/A Αυτόματη λειτουργία, ενεργοποιείται με την τοποθέτηση του ποτηριού. 
• • WALL SUPER MIX-2010/A Αυτόματη λειτουργία, ενεργοποιείται με την τοποθέτηση οποιουδήποτε        

ποτηριού, μεγέθους 11-18 εκ. 
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• Χαρακτηριστικά 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

• Watt 350 
• 220/230 Volt 50/60 Hz 
• RPM 15000-22000 
• Αδιάβροχος διακόπτης 2 ταχυτήτων 
• Ευρωπαϊκό καλώδιο με γείωση 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

• Επιτοίχια τοποθέτηση 
• Εντυπωσιακή σχεδίαση 
• ABS υψηλής σκληρότητας και 

αντοχής 
• Πολυκαρβονικό στήριγμα ποτηριού 
• Ανοξείδωτος άξονας 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ 

• Διαστάσεις Υ38 x Π14 x Β17 cm 
• Καθαρό βάρος 1800 γρ. 
• Μεικτό βάρος 2100 γρ. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

• CE 
• EMC 
• LVD 

 

 

ABS υψηλής σκληρότητας με μεταλλική όψη  
και επιτοίχια τοποθέτηση 
Πρωτοποριακή σχεδίαση από ABS μοναδικής αντοχής  
με επιτοίχια τοποθέτηση. 
  
Μόνο στα αυτόματα μοντέλα 
Αυτόματος διακόπτης ή εκκίνηση λειτουργίας με την 
 τοποθέτηση του ποτηριού. 
  
Πλαστικό κρεμαστό ποτήρι 
900 ml πλαστικό κρεμαστό ποτήρι, εύχρηστο και εύκολο  
για κάθε χρήση, καφέ, μιλκσέικ, αφρόγαλα. 
  
Προπέλες 
Με 2 πλαστικές, κατάλληλες για τρόφιμα προπέλες συν μια 
ανταλλακτική για φραπέ, αφρόγαλα, μιλκσέικ, smoothies. 
  
+EXTRAS 
• Ανταλλακτική πλαστική προπέλα 
• Βίδες επιτοίχιας τοποθέτησης 
• Προαιρετικά ανοξείδωτες προπέλες χωρίς χρέωση 
• Εναλλακτικά ανοξείδωτο ποτήρι σε άκρως οικονομική τιμή 
  

  
  

• Εγγύηση 
• Παρέχεται εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση περιλαμβάνει όλα τα 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία που ενσωματώνονται ή συνοδεύουν τη συσκευή. 
• Η εγγύηση παρέχεται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η συσκευή χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που προορίζεται, ενώ παύει να έχει ισχύ για τις 
περιπτώσεις πού δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες & οι περιορισμοί του παρόντος Τεχνικού 
Εγχειριδίου 

 
 
 
 
 
 



• Ανταλλακτικά 

 

 

Ανοξείδωτο ποτήρι 
φραπιέρας 900 ml 

 

Πλαστικό ποτήρι 
φραπιέρας 900 ml 

 

Ανοξείδωτο ποτήρι φραπιέρας 
με χερούλι για freddo  900 ml 

 

Κρεμαστό ανοξείδωτο 
ποτήρι φραπιέρας 900ml 

 

Κρεμαστό πλαστικό ποτήρι 
φραπιέρας 900 ml     

 

Ανοξείδωτη προπέλα μεγάλη 

 

Ανοξείδωτη προπέλα μικρή 

 

Πλαστική κωνική  
στρογγυλή προπέλα 

 

Πλαστική εξάγωνη 
προπέλα 

 

 


