
 

 

Expressa professional 
 

 

 

 tworzywa sztuczne 

 przeznaczone 

 do żywności 
  

 zdejmowane elementy 

 ułatwiające codzienne 

 czyszczenie 
 

 
 

 

 zajmuje małą 

 powierzchnię blatu, 

 przy jednoczesnej 

 wysokiej wydajności 

 w produkcji soku 
 

 

 

 wyciągana szuflada 

 na skórki 

 po owocach 

 

 

„Najmniejsza automatyczna sokowirówka na świecie” 
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Expressa Professional to najlepszy kompromis pomiędzy jakością 

a ceną, idealnie sprawdzająca się w kafejkach, barach i sklepach o 

ograniczonej przestrzeni. 

To automatyczna wyciskarka do soków, wyposażona w 

wyjmowaną szufladę na skórki owoców, którą można zastąpić 

opcjonalnie wyładowywaniem skórek bezpośrednio do pojemnika 

całkowicie oddzielonego od maszyny. 

Może być również wyposażona w kosz na owoce, który pomieści 7 

kg owoców 

Wystarczy włożyć pomarańcze do wyciskarki i wcisnąć przycisk, 

aby otrzymać 100% naturalny sok, który zachowuje wszystkie 

właściwości odżywcze owoców bez utraty jakości i smaku. 

Minimalna przestrzeń, maksymalna wydajność. 

Zajmuje mało miejsca, ale zapewnia maksymalną wydajność w 

uzyskiwaniu soku z owoców, dzięki procesowi wyciskania 

Oranfresh, unikalnemu na skalę światową: zużywa owoce w 100%, 

ale oddziela od soku gorzkie olejki ze skórki. 

 

Włoski styl, międzynarodowa gwarancja. 

Maszyna ma nowoczesny wygląd, który pasuje do każdej 

przestrzeni. Do wyboru jest elegancki chrom lub żywy 

pomarańczowy kolor. 

 

Jakość materiałów. 

Wytrzymałe kompozytowe materiały z tworzyw sztucznych do użytku spożywczego. Oranfresh wykorzystuje 

wyłącznie najnowocześniejsze i najtrwalsze surowce. 

 

Higiena. 

Zamknięta obudowa zapewnia przygotowanie soku bez rozbryzgów, a resztki owoców nie gromadzą się i nie 

odkładają. Dzięki temu w higieniczny sposób można przygotować sok w kilka chwil. 

 

Czyszczenie. 

Pojemnik można usunąć za pomocą elementów ściskających, co przyspiesza i ułatwia mycie. 

 

Właściwości techniczne: 

Ilość pomarańczy na minutę: 13 

Rozmiar pomarańczy: średnica 62 – 76 mm 

Szuflada na odpady: 25 pomarańczy 

Wymiary: 22 cm (szer.) x 55 cm (wys.) x 44 cm (głęb.) 

Waga: 12 kg 

Moc: 230 – 115 V / 50 – 60 Hz 

Zużycie energii: 100W 
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