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Pol.
č.

NÁZOV

OBRÁZOK

Pacojet 2 Plus

MODEL
PJ2+

1

CHARAKTERISTIKA
Grafický TFT dotykový display
Rozšírené programové vybavenie
Kapacita nádoby: 1,2 L (H: 135 mm, Ø 130 mm)
Maximálny objem naplnenia nádoby: 0,8 L = 10
porcií
Teplota pre schladenie mrazených potravín:
-18 ° C až -23 ° C
Otáčky motora 6000 ot/min
Otáčky noža: 2000 ot/min
Tlak vzduchu cca. 1 Bar
Váha 15,7 kg

Príslušenstvo v cene: 2ks Pacotizačný pohár s krytom, 1ks držiak pacotizačného pohára s ochranným
tesniacim čiernym krytom, 1ks pacotizačný nôž zlatý- úchyt PJ2+, 1ks oplachový zelený krúžok, 1ks
čistiaca sada, 1ks tesnenie k čistiacej sade modré, 1ks lopatka, 1ks kuchárska kniha PJ2plus
PJ Junior Tlačidlové mechanické ovládanie

Pacojet Junior

Digitálny display – dvojmiestny
Kapacita nádoby: 1,2 L (H: 135 mm, Ø 130 mm)
Maximálny objem naplnenia nádoby: 0,8 L = 10
porcií
Teplota pre schladenie mrazených potravín:
-18 ° C až -23 ° C
Pomalšie otáčky noža
Tlak vzduchu cca. 1 Bar
Váha 12,9 kg
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Príslušenstvo v cene: 1ks Pacotizačný pohár s krytom, 1ks pacotizačný nôž strieborný, 1ks tesniaci kryt
vrátane tesniaceho bieleho krúžku, 1ks držiak pacotizačného pohára, 1ks oplachový zelený krúžok, 1ks
čistiaca sada, 1ks tesnenie k čistiacej sade modré, návod na obsluhu
PJ2

Pacojet 2
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Grafický TFT dotykový display
Rozšírené programové vybavenie
Kapacita nádoby: 1,2 L (H: 135 mm, Ø 130 mm)
Maximálny objem naplnenia nádoby: 0,8 L = 10
porcií
Teplota pre schladenie mrazených potravín:
-18 ° C až -23 ° C
Otáčky motora 6000 ot/min
Otáčky noža: 2000 ot/min
Tlak vzduchu cca. 1 Bar
Váha 15,7 kg

Príslušenstvo v cene: 2ks Pacotizačný pohár s krytom, 1ks držiak pacotizačného pohára s ochranným
tesniacim čiernym krytom, 1ks pacotizačný nôž strieborný, 1ks oplachový zelený krúžok, 1ks čistiaca
sada, 1ks tesnenie k čistiacej sade modré, 1ks lopatka, 1ks kuchárska kniha PJ2

ŠPECIFIKÁCIA
- Nová programovateľná funkcia
automatického opakovania
- Nový systém uzamknutia čeple,
iba zlatý nož so špeciálnym
úchytom " GOLD PLUS "
- Nová záchranná funkcia
preplnených pacotizačných
pohárov
- Program spracovania celého
pacotyzačného pohára naraz
alebo po porciach
- Počitadlo porcií
- Spracovanie potravín s
pretlakom alebo bez pretlaku
- Štyri režimy spracovania :
pacotizing, rezanie-sekanie,
miešanie-šlahanie,čistenie
- 5 ročná záruka na motor pri
registrácii stroja(do 4 týždňov)

PRÍKON
kW

ROZMERY
(šxhxv) mm

€/ks
bez DPH

0,95
182x360x498 4 701
230V

- Jednoduché ovládanie
ovládanie displeja tlačidiel
- Program spracovania celého
pacotizačného pohára naraz
alebo v 10 jednotlivých
porciách
- Monitorovacia a záchranná
funkcia na spracovanie
preplnených kadičiek
- Ručné uvoľnenie tlaku
- Jednoduché a hygienické
čistenie s priloženým
príslušenstvom

1,00
182x360x498 2 933
230V

- Program spracovania celého
pacotizačného pohára
naraz alebo po porciach
- Počitadlo porcií
- Spracovanie potravín s
pretlakom alebo
bez pretlaku
- Štyri režimy spracovania :
pacotizing,
rezanie-sekanie,
miešanie-šlahanie,čistenie
- 5 ročná záruka na motor
pri registrácii stroja
(do 4 týždňov)

0,95
182x360x498 4 573
230V

Voliteľné príslušenstvo

"Pacojet 2 PLUS Coupe set" - len ako sada - vhodné pre spracovávanie čerstvých pokrmov
4

Pacojet 2 PLUS Coupe set

Príslušenstvo obsahuje: dvojramenný nôž pre hrubo sekané potraviny, štvorramenný nôž pre
jemné plnky a peny, šľahací kotúč na prípravu dezertov, vyberacie kliešte – na vyberanie nožov.

Dvojramenný
nôž

Štvorramenný nôž

Šľahací kotúč

Vyberacie kliešte
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Voliteľné príslušenstvo

"Coupe Set" - len ako sada - vhodné pre spracovávanie čerstvých pokrmov, kompatibilný iba Pacojet 2
Príslušenstvo obsahuje: dvojramenný nôž pre hrubo sekané potraviny, štvorramenný nôž pre
jemné plnky a peny, šľahací kotúč na prípravu dezertov, vyberacie kliešte – na vyberanie nožov.

5
Dvojramenný
nôž

Štvorramenný nôž

Šľahací kotúč

Vyberacie kliešte

Výhradný dodávateľ a autorizovaný servisný partner pre SR a ČR

337

Kopčianska 37, 851 01 Bratislava
tel: 02 – 63 83 82 49, 63 83 84 96
www.davac.sk, e-mail: davac@davac.sk

www.davac.sk, e-mail: davac@davac.sk
Cenník 2019-09

Základná výbava ku PACOJET (ceny sú uvádzané pre následný samostatný predaj)
1
2

Pacotizačný
nôž Gold Plus
Pacotizačný
nôž

NPG
NS

Štandardný zlatý nôž iba pre
Pacojet 2 Plus
Štandardný sivý/strieborný Pacojet
2 a Pacojet Junior

210,00
140,00

Ochranný tesniaci kryt čierny pracovný
vrátane tesniaceho krúžka bieleho

56,00

Držiak pacotizačného pohára čierny (20279 pre PJ 02, 20755
pre PJ Junior)

56,00

Oplachový krúžok zelený

53,00

Čistiaca sada modrá s rotujúcimi kefkami

61,00

TCS

Tesnenie k čistiacej sade modré

26,00

LOP

Chrómovaná, k vyberaniu rozmixovaných produktov

35,00

Špeciálna kuchárska kniha k Pacojet2.
Mnoho osvedčených receptov od 23 Pacojet kuchárov z rôznych krajín celého sveta,
návody, tipy aj pre začiatočníkov. 600 strán + 150 fotografií v 5 jazykoch

88,00

Užívateľský návod k obsluhe

26,00

3

Tesniaci kryt

TK

4

Držiak

DPP

5

Oplachový
krúžok

OPLK

6

Čistiaca sada

CS

7

Tesnenie k
čistiacej sade

8

Lopatka

9

Kuchárska
kniha PJ2

KKPJ2

10

Návod

UN

Pre PJ Junior i PJ2

Spotrebný materiál - Zvláštna výbava
Sada pohárov
4 ks
Sada pohárov
12
16 ks
11

SP4
SP16

Sada pacotizačných pohárov
z nerezu s krytom (4 ks)
Sada pacotizačných pohárov
z nerezu s krytom (16 ks)
Kryt na nerezový pohár pre
skladovanie

172,00
651,00

13

Kryt

COPJ

14

Tesniaci
krúžok biely

TKB

K tesneniu pohonnej osi v
pracovnom tesniacom kryte

16,00

15

Pacotizačný
zlatý nôž

NT

Veľmi tvrdý a pevný materiál
Pacojet 2 + Pacojet Junior

210,00
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