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Pacojet 2 PLUS. Perfeição ao minuto.

A DI F ERENÇA D A P ACO J E T – P ACO TI ZI NG ®.

Pacojet 2 PLUS

Deixe a sua criatividade
ser o centro das atenções!
A Pacojet 2 PLUS leva o sistema de pacotizing®(pacotização®) a um novo nível tecnológico. Usando
a função de repetição automática programável, as receitas podem ser predefinidas para fazer
micropurés repetidamente sobre pressão. Os sabores são produzidos ao minuto, poupando tempo
com os melhores resultados. Além disso, o sistema revolucionário de bloqueio da “Gold-PLUS”
simplifica o manuseamento seguro da lâmina.

Excelentes resultados a cada minuto
A nova função de repetição automática programável da Pacojet
2 PLUS abre uma ampla variedade de opções com
resultados excecionais de pacotização® consistente.
•

•

•

Consistência ainda mais cremosa e leve. O conteúdo da
pacotização® pode ser alcançado até à temperatura desejada
a cada minuto, produzindo uma excecional e variada experiência
de degustação.
As emulsões atingem um nível maior de qualidade, mais
homogéneo e estável. As pastas podem ser perfeitamente
misturadas e ainda mais suaves.
As cores frescas e naturais dos ingredientes podem ser
intensificadas através da função repetida da pacotização®.

Poupe tempo sem compromisso
De acordo com a sua preferência, o processo de pacotização® pode ser repetido uma
ou várias vezes, seja no recipiente ou em doses individuais, poupando o seu tempo.
•
•
•

No processo de pacotização® não é necessário voltar a congelar.
Os excelentes resultados são produzidos com eficiência a cada minuto.
A função de programação automática, até 9 repetições, reduz o volume de trabalho e
economiza dinheiro. A produtividade e a utilização do equipamento são otimizadas.

1x pacotização®

5x pacotização®

5x textura de pacotização®

Sistema revolucionário de bloqueio da lâmina
O novo e inovador sistema de bloqueio da lâmina garante que a lâmina de
pacotização® "Gold-PLUS" esteja fixa de forma segura mesmo com repetidas
operações. A lâmina pode ser facilmente removida para limpeza.

Pacojet 2 PLUS. Especificações.
Pacojet 2 PLUS: Conteúdo da embalagem
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1.

Pacojet 2 PLUS

Para pacotização® de alimentos
congelados com função de repetição e
o novo sistema de bloqueio da lâmina

2. 2 Recipientes de Pacotização®

(aço cromado) com tampas de encaixe
justo

3. Proteção exterior do recipiente
4. Proteção de salpicos
5. Lâmina de Pacotização®
"Gold-PLUS" *
6. Introdutor de enxaguamento
7. Anel de vedação
8. Introdutor de limpeza
9. Espátula
10. Livro de receitas internacional
Manual de instruções (não Ilustrado)

7

Especificações do Produto
Potência elétrica
Tensão (variantes)
Dimensões (mm)
Peso líquido
Capacidade do recipiente
Volume máximo da capacidade
Temperatura ideal de pacotização®
para processar alimentos congelados
Sobrepressão

950 W
220 – 240 V / 50 – 60 Hz
100 – 120 V / 50 – 60 Hz
498 x 182 x 360 mm (A x L x P)
15.7 kg
1.2 l A: 135 mm, Ø 130 mm)
0.8 l = 10 porções
-18 °C a -23 °C
1 bar aprox.

5 anos de garantia especial no motor sem escovas, mediante registo.
*A lâmina "Gold-PLUS" de pacotização® é especifica para a
Pacojet 2 PLUS. O kit de recipientes não é aplicável nas Pacojet
1, Pacojet Júnior e Pacojet 2.
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