
O Sistema 
de Confeção 
indispensável

QUANDO A CONFEÇÃO SE TORNA SUÍÇA. 



fabricada na Suíça

'Perfeição até ao último detalhe" tem sido a filosofia da Pacojet durante 25 
anos. Tal como a própria invenção, a produção deste sistema de confeção 
revolucionário é 100% Suíço. A sua excecional precisão tecnológica alcança os 
mais elevados padrões de qualidade. Esta é a razão pela qual estamos 
confiantes em oferecer uma garantia de cinco anos sobre o motor da Pacojet 2 
(sem escovas), potente e virtualmente sem desgaste. 
Intuitiva e Precisa - é assim que a Pacojet funciona:
. Menu específico de controlo das porções: triture a totalidade do conteúdo de 
uma só vez, em 10 porções precisamente calibradas como necessário, ou 
mesmo em porções decimais!
. Modo de pressão de ar selecionável com despressurização automática 
. Função de monitorização e de resgaste para recipientes demasiado cheios
. Definições de utilizador programáveis
. Ecrã tátil de fácil utilização, higiénico e de fácil limpeza
. Contador de porções para supervisionar a capacidade total

Um compromisso de qualidade que pode confiar!

Qualidade 

Tecnologia precisa 

8

QUANDO A CONFEÇÃO SE TORNA SUÍÇA. 



1

2

4
7

5

3

6

9

8

A Pacojet 2 

1.

2.

Pacojet 2
Micropuré de preparações de 
alimentos congelados e de alimentos 
não congelados cortados, picados ou 
batidos
 2 Recipientes Micropurés
(aço cromado) com tampas de 
encaixe justo

3. Proteção exterior do recipiente
4. Proteção de salpicos
5. Lâmina de Micropuré "Standard"
6. Introdutor de enxaguamento
7. Anel de vedação e introdutor de 

limpeza  

8. Espátula
9. Livro de receitas internacional
10.  Manual de utilizador (não visível)

Especificações do Produto

Potência Elétrica 950 W 

220 – 240 V / 50 – 60 Hz
90 – 120 V / 50 – 60 Hz

Dimensões (mm) 498 x 182 x 360 mm (A x P x D)

Peso Líquido 15.7 kg

Capacidade do Recipiente 1.0 l (H: 135 mm, Ø 130 mm) 

Volume Máximo da Capacidade 0.8 l

Temperatura ideal dos micropurés para 
preparações de alimentos congelados 

-18 °C a -23 °C
0 °F a -9 °F

Pressão do Ar aprox. 1 bar

Recipientes de micropurés 
adicionais
Conjunto de 4, 6 ou 10 recipientes

embalagem

Conjunto Básico
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Tensão (variantes)



Tampas coloridas dos recipientes

Nitreto de titânio endurecido Tampas de recipiente codificado 
por cor. 
Conjunto de 10 tampas por cor

Tártaro recém-preparado com guacamoleCreme suave de framboesa Leve mousse de salmão fumado

Caixa Pacojet Isoladora
(para 4 recipientes)

Recipientes e tampas para 
Micropurés não incluídos

Mais informações sobre o Conjunto de Corte em www.pacojet.com ou peça o nosso catálogo.

Disco para bater
Natas, claras, cremes de fruta, leite 
batido e muito mais

2 Lâminas de corte
Corta legumes, vegetais, carne, peixe

4 Lâminas de corte 
Textura fina: soufflé, purés,
mousse (terrines, tortas) 

Acessórios Opcionais

 Lâmina de Micropurés 

“Dourada”

Pacojet 2 Conjunto de Corte (pinças de corte, disco de bater, 2 lâminas de corte, 4 lâminas de corte )

Ao escolher comprar o Conjunto 
de Corte, pode ampliar a 
versatilidade da Pacojet para 
processar os alimentos frescos, não 
congelados.

Pega de segurança para 
lâminas de corte afiadas

Pacojet 2: Conjunto de Corte

Acessórios

11




