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Idea GOOD THINKING® to nieustanne wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów,
które charakteryzuje wysoka jakość oraz niezawodność w działaniu.
Od wieków ludzie szukają sposobów, które pozwolą lepiej i łatwiej
funkcjonować w codziennym życiu. Dzięki Hamilton Beach jest to
możliwe. Profesjonaliści na co dzień pracujący w restauracjach,
hotelach, kawiarniach i barach od lat wybierają niezawodne
i trwałe urządzenia tej marki.
Hamilton Beach jest niekwestionowanym liderem na rynku
amerykańskim i światowym. Od ponad 100 lat nieprzerwanie
dostarcza wysokiej jakości, innowacyjne produkty. Pierwszy mikser
został zaprojektowany przez założyciela ﬁrmy Hamilton Beach

w 1911 roku, od tego czasu kolejne produkty wprowadzane na
rynek mają na celu maksymalnie skrócić czas przygotowania
drinków, koktajli, napojów, shake’ów, sosów i dipów.
Asortyment produktów marki Hamilton Beach w ofercie HENDI
obejmuje zarówno podstawowe blendery barowe i miksery i wyciskarki idealne do wszelkich placówek gastronomicznych.
Potwierdzeniem wyjątkowości urządzeń Hamilton Beach są liczne
referencje i uznanie światowych sieci lodziarskich i kawowych.
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0,5 l
Margarity
w 25 sekund!
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Model HBB908

Blender barmański
UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI
Margarita w 25 sekund - pozwala zblendować 0,5 l drinków
w zaledwie 25 sekund.

Dwie prędkości - oferuje różnorodność i precyzję blendowania
dla szerokiej gamy drinków.

Wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej - cztery ostrza ze stali
nierdzewnej zaprojektowane dla trwałości i efektywności.

Dzbanek 1,25 l - odporny na uderzenia dzbanek z poliwęglanu
z miarką i czytelną podziałką ułatwiającą napełnianie i dozowanie.
Parametry:
Standard: urządzenie wyposażono w korpus, 1,25 l dzbanek
z poliwęglanu z miarką, statywy SureGrip™ i moduł z ostrzami
Sterowanie: High/Low
1 rok gwarancji

System SureGrip™ gwarantuje
stabilność blendera

Ostrza ze stali nierdzewnej
szybko kruszą lód i inne
składniki
38,7 cm

20,3 cm

16,5 cm

Wyjmowana miarka precyzyjnie
odmierzać i dodawać składniki
w trakcie blendowania
kod

HBB908-CE

moc maksymalna

400 W

napięcie

230 V

waga

3,28 kg

cena

749 PLN

Dzbanek z poliwęglanu do HBB908-CE
kod

6126-HBB908-CE

cena

276 PLN

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Nigdy
więcej
grudek
lodu
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Model HBB250

Rio

®

Blender barmański
UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI

System Wave~Action® - zwykłe blendery obracają zawartość wokół
ścianek dzbanka, przez co całe kawałki mogą uniknąć ostrzy. System
Wave~Action® to unikalnie zaprojektowany dzbanek oraz ostrza
dla efektu smoothie.

Margarita w 20 sekund - pozwala zblendować 0,5 l drinków
w zaledwie 20 sekund.

Dwie prędkości z opcją blendu pulsacyjnego - oferuje różnorodność
i precyzję blendowania dla szerokiej gamy drinków.
Wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej - cztery ostrza ze stali
nierdzewnej zaprojektowane dla trwałości i efektywności.
Parametry:
Standard: urządzenie wyposażono w korpus, dzbanek,
statywy SureGrip™ i moduł z ostrzami
Sterowanie: High/Low/Pulse
2 lata gwarancji

Piętrowalny dzbanek 1,25 l
System Wave~Action®
przesuwa mieszankę
w dół w stronę ostrzy
dla efektu smoothie

Odporny na uderzenia dzbanek z poliwęglanu
z czytelną podziałką, który można piętrować.
2 lata gwarancji

25,4 cm

20,3 cm
15,2 cm

Cztery ostrza tnące i mieszające
ze stali nierdzewnej szybko
kruszą lód i inne składniki
16,5 cm

kod

HBB250-CE

moc maksymalna

450 W

napięcie

230 V

waga

4,4 kg

cena

1 119 PLN

Dzbanek z poliwęglanu do HBB250-CE
kod

6126-250-CE

cena

496 PLN

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Model HBH450

Tango

®

Blender barmański
UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI
System Wave~Action® - zwykłe blendery obracają zawartość wokół
ścianek dzbanka, przez co całe kawałki mogą uniknąć ostrzy. System
Wave~Action® to unikalnie zaprojektowany kontener oraz ostrza dla
efektu smoothie.

Margarita w 15 sekund - kiedy spragnieni klienci czekają, możesz
zblendować 0,5 l drinków w zaledwie 15 sekund.

Timer i dwie prędkości z opcją blendu pulsacyjnego - timer jest
niezbędny dla zapracowanych barmanów. Dwie prędkości oferują
różnorodność i precyzję blendowania dla szerokiej gamy drinków.
Wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej - cztery ostrza ze stali
nierdzewnej zaprojektowane dla trwałości i efektywności.

Sztaplowany dzbanek 1,4 l - odporny na uderzenia dzbanek
z poliwęglanu z czytelną podziałką, który można sztaplować.

Timer wyposażony w autowyłącznik zapewnia precyzyjną
kontrolę blendu dla różnego
rodzaju drinków

Parametry:
Standard: urządzenie wyposażono
w korpus, dzbanek z poliwęglanu
o poj. 1,4 l, statywy SureGrip™
i moduł z ostrzami
Sterowanie: 2 prędkości/timer/
/blend pulsacyjny
2 lata gwarancji

System Wave~Action®
przesuwa mieszankę
w dół w stronę ostrzy
dla efektu smoothie

25,4 cm

Cztery ostrza tnące i mieszające
ze stali nierdzewnej szybko
kruszą lód i inne składniki
22,9 cm
17,8 cm

16,5 cm

kod

HBH450-CE

moc maksymalna

600 W

napięcie

230 V

waga

5,3 kg

cena

2 399 PLN

Dzbanek z poliwęglanu
można piętrować,
dzięki czemu jego
przechowywanie zajmuje
mniej miejsca

Dzbanek z poliwęglanu do HBH450-CE
kod

6126-450-CE

cena

540 PLN

do cen należy doliczyć VAT 23%

Sprzęgło wykonane w całości
z metalu zapewnia długą żywotność
9

Gładka
emulsja

z wyjmowaną
miarką
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Model HBF500

Blender

™

EXPEDITOR

UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI
Zróżnicowana prędkość i blend pulsacyjny - do blendowania, robienia
puree, mielenia, siekania i emulgowania.
Funkcja krojenia - płynne przechodzenie pomiędzy małą i dużą szybkością.
Silnik o mocy 1 KM - posiada moment obrotowy wystarczający do
krojenia produktów.
Opatentowany system Wave~Action® - wymusza ciągłe przesuwanie się
produktów przez ostrza, aby zapewnić odpowiednią emulgację mieszanki.
Mechanizm tnący w całości z metalu - długa żywotność.

Siekaj

Miel

Blenduj

UCIERAJ

Duża miarka - ułatwia dodawanie płynów do emulsji w trakcie blendowania.
Ostrza ze stali nierdzewnej - szybko radzą sobie z produktami.
Jar Pad Sensor - wyłącza silnik w momencie zdjęcia dzbanka z gniazda.
Sztaplowany dzbanek z poliwęglanu
o poj. 1,4 l
Standard: urządzenie wyposażono
w korpus, dzbanek z poliwęglanu,
miarkę, pokrywę
Sterowanie: przełączniki, zróżnicowana
prędkość
Silnik: 1 KM
2 lata gwarancji

Emulguj

48,3 cm

22,9 cm

17,8 cm
kod

HBF500-CE

moc maksymalna

600 W

napięcie

230 V

waga

5,1 kg

cena

2 562 PLN

Dzbanek z poliwęglanu do HBF500-CE
kod

6126-HBF500-CE

cena

575 PLN

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Maximum
soku, minimum
wysiłku
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Model 96700

Wyciskarka do cytrusów
Elektryczna

UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI
3 wzmocnione głowice stożkowe - mała do cytryn i limonek, średnia
do pomarańczy i duża do grejpfrutów. Każda z głowic posiada nasadkę
ze stali nierdzewnej dla zwiększenia wytrzymałości.

Cichy silnik - wyjątkowy silnik, zapewnia cichą pracę urządzenia.
Wysoko umieszczona rynna wylotowa - umieszczona na wysokości
21,6 cm od blatu, aby umożliwić wyciskanie soku do różnych pojemników.

Niski środek ciężkości - sprawia, że wyciskarka jest bardziej stabilna.
Trwałość - wytrzymała obudowa z metalu, mocne sito i głowice stożkowe.
Parametry:
Standard: urządzenie wyposażono w dużą misę ze stali nierdzewnej,
korpus z kwasoodpornego odlewu aluminiowego, sito z tworzywa
ABS i głowice stożkowe w 3 rozmiarach
Sterowanie: przełącznik przyciskowy On/Off
2 lata gwarancji

3 wzmocnione głowice stożkowe
ze stali nierdzewnej: 1 do cytryn i limonek,
1 do pomarańczy i 1 do grejpfrutów

Wodoodporny
włącznik

47 cm
25,4 cm

26 cm

kod

1G96700

moc

250 W

napięcie

230 V

waga

13,6 kg

cena

3 112 PLN

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Można szybko
umyć
w zmywarce
dwuelementowa
demontowalna
konstrukcja
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Model HMI200

Mikser ręczny
Heavy Duty

UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI
Heavy Duty - konstrukcja silnika o przedłużonej żywotności oraz ramię tnące
ze stali nierdzewnej przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Osłona ostrza
ogranicza
rozchlapywanie
i ułatwia przepływ
mieszanki
bez powstawania
zatorów

Uniwersalność - wymienna nasadka tnąca oraz dwie prędkości zapewniają
wszechstronność w profesjonalnych kuchniach, umożliwiając łatwe robienie
kremów i sosów bezpośrednio na patelni, ubijanie białek, masła oraz
przygotowanie ciast.

Ramię ze stali nierdzewnej 23 cm - grube ramię o długości 23 cm
nie tylko pozwala łatwo sięgnąć w głąb garnków i misek, ale także łatwo je
zdemontować do mycia.

Innowacyjna osłona ostrza - pomaga utrzymać czystość oraz ogranicza
rozchlapywanie i powstawanie zatorów.

Podwójna izolacja - przewód dwużyłowy ułatwia użytkowanie
i przechowywanie.

Wbudowany wieszak
umożliwia łatwe
przechowywanie

Parametry:

Standard: moduł silnika, zdejmowane ramię tnące o długości
23 cm i ostrza
Sterowanie: przełącznik z 2 prędkościami
1 rok gwarancji

Nasadkę łatwo można
zdemontować i umyć
w zmywarce

44,5 cm

7,6 cm

kod

HMI200-CE

moc

175 W

napięcie

230 V

waga

1,9 kg

cena

929 PLN

do cen należy doliczyć VAT 23%

Cztery ostrza z pięcioma
krawędziami tnącymi
szybko rozdrabniają
składniki dla uzyskania
profesjonalnych
rezultatów za każdym
razem
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HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5
62-023 Gądki
Tel.: +48 61 658 70 00
Fax: +48 61 658 70 01
e-mail: info@hendi.pl
www.hendi.pl
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