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Technische gegevens 
 

Naam Slacentrifuge  

Nr art. / Nr model: 120709 / K1-25L 120710 / K1-12L 

Materiaal: kunststof, kleur: oranje 

Uitvoering: 

� Aandrijving: met slinger 
� Uitrusting: uitneembare centrifugezeef 
� Voedselveilig, vaatwasserbestendig 
� Ook geschikt voor het drogen van groenten 

Waterafvoer: Afvoerslang: 1,6 meter zonder 

Inhoud: 25 liter 12 liter 

Afmetingen: B. 440 x D. 440 x H. 520 mm B. 320 x D. 320 x H. 440 mm 

Gewicht: 3,28 kg 2,15 kg 

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen! 
 
 
Onderhouds- en gebruiksaanwijzingen  
 

• De centrifuge uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de 
milieuwetgeving. 

• De slacentrifuge voor gebruik reinigen (buitenste bak, zeef, deksel met slinger) 
met warm water en een mild reinigingsmiddel. Spoelen met schoon water, en 
vervolgens zorgvuldig alle gereinigde elementen drogen. 

• De sla voorbereiden en zorgvuldig wassen, en vervolgens in de zeef van de 
centrifuge doen.  

• Vervolgens de zeef in de buitenste bak doen zodat hij vast zit op de pin op de 
bodem van de buitenste bak. 

• Het deksel op de buitenste bak doen en controleren of deze goed op de bak zit, 
zich ervan verzekeren dat de centrifuge verbonden is met het deksel.  
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• De waterafvoerslang bevestigen in de afvoeropening in de bodem van de buitenste 
bak (nr art. 120709) en de slang naar een container onder de tafel leiden zodat 
tijdens het centrifugeren het water weg kan lopen.  

• Vervolgens op het deksel de slinger plaatsen en 
draaien tot het verkrijgen van het gewenste 
niveau van droogheid. 

 
 

• In geval van art. 120710 zonder waterafvoer na het centrifugeren dient het water 
uit de buitenste bak te worden gegoten.  

• Na gebruik alle elementen van de centrifuge zorgvuldig reinigen met warm water 
en een mild reinigingsmiddel. Spoelen met schoon water en vervolgens zorgvuldig 
alle gereinigde elementen drogen. 

• Voor het reinigen is het verboden om middelen te gebruiken die het oppervlak 
kunnen bekrassen noch bleekmiddelen, omdat deze het oppervlak van de 
slacentrifuge kunnen beschadigen. 
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