NB1717T
خالط

BLENDER
• حوض بالستيكي  1.5ليتر
•  4سرعات ووظيفة النبض
• مع شفرة ستانلس ستيل غير
قابل للصدأ قابلة للتغيير
• وظيفة التنظيف الذاتي
• الطاقة 350 :واط

• 1.5 litre capacity
• 4 speed with pulse
• With removable SS blade
• Self cleaning function
• 350W power

350

NB1717T1
خالط

BLENDER
• 1.5L unbreakable PC jar
• وعاء غير قابل للكسر مصنوع من البولي
• 2 speeds with pulse function
كربونات بسعة  1.5لتر
• Top-cover with fill-in lid and
•  2سرعات ووظيفة النبض
measuring cup
• أغطاء علوي بفتحة للملء وكأس عيار
• 300W power
• الطاقة 300 :واط

300

NB1700T1

خالط مع مطحنة

BLENDER WITH MILL
•  3سرعات ووظيفة النبض
• حوض بالستيكي  1.5ليتر
• غطاء علوي مع فتحة ملء
• مطحنة المواد الجافة
• الطاقة 350 :واط

• 3 speeds with pulse function
• 1.5 litre plastic jar
• Top cover with fill-in lid
• With dry mill
• Power: 350W

350

BLENDERS
NB1700T2

خالط مع مطحنة

BLENDER WITH MILL
• 1.5L unbreakable PC jar
• وعاء غير قابل للكسر مصنوع من
• With unbreakable PC grinder
 لتر1.5 البولي كربونات بسعة
• Two speeds with pulse
• مع خالط غير قابل للكسر مصنوع من
function
البولي كربونات
• Top-cover with fill-in lid and
 سرعات ووظيفة النبض2 •
measuring cup
• غطاء علوي بفتحة للملء وكأس عيار
• With coffee grinder
• طحن البن
• Power: 350W
 واط350 :• الطاقة

350

NB1700

خالط مع مطحنة

BLENDER WITH MILL
• 4 speeds with pulse function
• 1.5 litre plastic jar
• Top cover with fill-in lid
• With dry mill
• Power: 350W

 سرعات ووظيفة النبض4 •
 ليتر1.5 • حوض بالستيكي
• غطاء علوي مع فتحة ملء
• مطحنة المواد الجافة
 واط350 :• الطاقة

NB1705

خالط ومطحنة

BLENDER WITH GRINDER
•
•
•
•
•

1.5 litre plastic jar
Ice-crusher ability
Detachable jar & blade
3 speeds with pulse
Power: 400W

 ليتر1.5 • حوض بالستيكي
• وظيفة تكسير الثلج
• وعاء وشفرة قابالن للفصل
 سرعات ووظيفة النبض3 •
 واط400 :• الطاقة

PRODUCT
43 CATALOGUE

NB1719GN

خالط مع مطحنة

BLENDER WITH MILL
• جرة زجاجية خالط بسعة  1.5لتر
مع غطاء قابل للغلق
• شفرات قاطعة من الفوالذ
المقاوم للصدأ
• خالط بـ  5سرعات
• مطحنة زجاجية
• الطاقة 350 :واط

• 1.5 litre glass blender jar
with lock and cover
• Stainless steel cutting blade
• 5 speed blender
• Glass grinder
• Power: 350W

NB1715T1

خالط بحوض من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL JAR BLENDER

• خالط ومطحنة
• هيكل ووعاء من الستانلس ستيل 304
غير القابل للصدأ
• مع مطحنة
• أقدام مضادة لالنزالق
•  8سرعات ووظيفة النبض
• الطاقة 600 :واط

• Blender with Grinder
• #304 SS body & Jar
• With dry mill
• Non slip rubber feet
• 8 speed with pulse
• Power: 600W

NB1760GS1

خالط بحوض زجاجي
GLASS JAR BLENDER

• Powerful 1200W turbo motor
• محرك توربيني قوي باستطاعة  1200واط
• Stepless speed control
• تحكم غير متدرج بالسرعة
• Aluminium alloy rotary control
• أداة تحكم دوارة من األلمنيوم المسبوك
• Power & pulse functions
• وظائف كهربائية ونبضية
• 3 pre-programmed settings for
•  3إعدادات مسبقة البرمجة إلعداد
consistent smoothies, ice-crushing
مشروبات سموزي متماسكة القوام،
and soup blending
وسحق الثلج ،وخلط الحساء.
• 1.8 litres glass jar
• وعاء زجاجي بسعة  1.8لتر
• Durable stainless steel blades
• شفرات متينة من الستانلس ستيل غير
• Non slip feet
القابل للصدأ
• Power: 1200W
• أقدام مضادة لالنزالق
• الطاقة 1200 :واط

1200

1.8

BLENDERS

NB1900NA

خالط ثالثة في واحد

3 IN 1 BLENDER

4 speeds and pulse function
•  4سرعات ووظيفة النبض
1.5 litre blender jar
• حوض خالط سعة  1.5ليتر
• مع غطاء تشغيل من الفوالذ المقاوم للصدأ With stainless steel switch cover
With one dry mill
• مع مطحنة
With one Mincer mill
• مع مفرمة
With stainless steel blades
• مع شفرات من الفوالذ المقاوم للصدأ
With anti-slip feet
• أقدام مطاطية مضادة لالنزالق
Power: 350W
• الطاقة 350 :واط

•
•
•
•
•
•
•
•

NB894

خالط ثالثة في واحد

3 IN 1 BLENDER

Durable ABS body
• هيكل متين من مادة ABS
Stainless steel blade
• شفرة من الفوالذ المقاوم للصدأ
3 Stainless steel jars
•  3جرات من الفوالذ المقاوم للصدأ
1.5 litre liquid jar capacity
• جرة للسوائل بسعة  1.5لتر
1.0 litre dry jar capacity
• جرة للمكونات الجافة بسعة  1.0لتر
400ml chutney jar capacity
• جرة الصلصة بسعة  400ملل
• محرك توربو قوي بسرعة  18000دورة في الدقيقة 18000 RPM powerful turbo motor
3 speed with pulse function
•  3سرعات مع خاصية الخلط/الفرم المتقطع
Power: 750W
• الطاقة 750 :واط

750
PRODUCT
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•

