
blender 
BL - 6 MC



ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΟΡΥΒΟΥ
Εργονομικά σχεδιασμένο και κομψό προστατευτικό κάλυμμα μείωσης θορύβου.
SOUND ENCLOSURE COVER 
Ergonomically designed and chic sound enclosure cover.   

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΝΑΤΑΣ ΤΟΥ BLENDER
Καπάκι κανάτας που επιτρέπει την προσθήκη υλικών ακόμα και όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.  
JAR COVER 
Jar lid that is suitable for adding ingredients even when blender is operating.

ΜΑΧΑΙΡΙΑ
Μαχαίρια κανάτας με 4 λεπίδες για  ομοιογενές αποτέλεσμα με εξαιρετική υφή. 
BLADES
Four blades, for consistent, great texture and taste result. 

blender 
BL - 6 MC

Το ισχυρό επαγγελματικό μπλέντερ Belogia BL - 6 
MC σας λύνει κυριολεκτικά τα χέρια και φέρνει τα 
πάνω - κάτω. 

Ανακατεύει, κόβει, πολτοποιεί και θρυμματίζει τον 
πάγο τη στιγμή που το χρειάζεστε. 

Τα 5 προεπιλεγμένα πλήκτρα διαφορετικών προγραμμά-
των, με διακυμάνσεις ταχύτητας στο κάθε ένα από αυτά 
και το επιπλέον πλήκτρο χειροκίνητης λειτουργίας, σας 
δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε όλων των ειδών τα 
ροφήματα όπως δροσερά milk shakes, γευστικές γρανίτες, 
ευφάνταστα smoothies και παγωμένα ice cappuccino. 

Το προστατευτικό κάλυμμα μείωσης θορύβου, το ενισχυμένο 
μοτέρ, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ειδική ασφάλεια προστα-
σίας σε περίπτωση υπερφόρτωσης, και τα  μαχαίρια τεσσάρων 
λεπίδων, καθιστούν το μπλέντερ Belogia ως το απαραίτητο 
εργαλείο για κάθε σύγχρονο μπαρ και το κατατάσσουν μετα-
ξύ των προϊόντων με την καλύτερη σχέση αξίας - τιμής στην 
κατηγορία του. 

Powerful commercial blender Belogia BL - 6 MC oversimplifies 
your life and turns thinks around.

Blending, chopping, pureeing and smashing ice the very mo-
ment you need it. 

The 5 preset buttons of different programs with speed varia-
tion in each one of these and  the additional manual opera-
tion button, allows you to prepare all kinds of drinks such as 
refreshing milk shake, delicious sorbets, smoothies and frozen 
ice cappuccino.

Its sound enclosure cover that reduces noise, along with its en-
hanced motor, which is equipped with special security protec-
tion in case of overload and its 4 blades burrs, make blender 
Belogia an indispensable tool for any modern bar and ranks it 
among the top value for money products in its category. 



Μοντέλο / Model BELOGIA BL-6MC

Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) / Dimensions (LxDxH) 220x230x440mm

Τάση / Voltage 230 V

Ισχύς / Power 800 W

Εξ. κατασκευή / Body ABS

Στροφές max. / Max. rpm 17.000 rpm

Χωρητικότητα κανάτας / Jar capacity 1,5 Lt

Βάρος / Weight 6 Kg

PROFESSIONAL 
BLENDER
BL - 6 MC

Πλήκτρο 1
Συστήνεται για 
Milkshake
Σταθερή ταχύτητα 
18 δευτ.  - 5000 στρ. 

Button 1
Recommended for 
Milkshake
Constant speed 
18 sec - 5000 rpm

Πλήκτρο 2
Συστήνεται για 
Milkshake
Πρόγραμμα 
14 δευτερολέπτων 
με διακύμανση ταχύτητας
2 δευτ. - 11000 στρ.
3 δευτ. - 5000 στρ. 
3 δευτ. - 13000 στρ. 
3 δευτ. - 15000 στρ. 
3 δευτ. - 17000 στρ. 

Button 2
Recommended for 
Milkshake
14 seconds 
duration program 
with speed variation 
2 sec - 11000 rpm
3 sec - 5000 rpm 
3 sec - 13000 rpm
3 sec - 15000 rpm
3 sec - 17000 rpm 

Πλήκτρο 3
Συστήνεται για
Ice Cappuccino small
Πρόγραμμα 
14 δευτερολέπτων 
με διακύμανση ταχύτητας
2 δευτ. - 5000 στρ.
2 δευτ. - 9000 στρ.
2 δευτ. - 15000 στρ. 
8 δευτ. - 17000 στρ. 

Button 3
Recommended for 
Ice Cappuccino small
14 seconds 
duration program 
with speed variation
2 sec - 5000 rpm 
2 sec - 9000 rpm
2 sec - 15000 rpm
8 sec - 17000 rpm

Πλήκτρο 4
Συστήνεται για large 
smoothies yoghurts 
Πρόγραμμα 
25 δευτερολέπτων 
με διακύμανση ταχύτητας
8 δευτ. - 5000 στρ. 
3 δευτ. - 11000 στρ.  
14 δευτ. - 17000 στρ. 

Button 4
Recommended for large 
smoothies yoghurts 
25 seconds 
duration program 
with speed variation
8 sec - 5000 rpm 
3 sec - 11000 rpm
14 sec - 17000 rpm

Πλήκτρο 5
Συστήνεται για 
large smoothies  
Πρόγραμμα 
40 δευτερολέπτων 
με διακύμανση ταχύτητας
9 δευτ. - 5000 στρ.
2 δευτ. - 13000 στρ. 
3 δευτ.  - 15000 στρ. 
26 δευτ. - 17000 στρ. 

Button 5
Recommended for 
large smoothies
40 seconds 
duration program 
with speed variation
9 sec - 5000 rpm 
2 sec - 13000 rpm
3 sec - 15000 rpm
26 sec - 17000 rpm

7 ταχύτητες / 7 Speeds  
5.000 – 17.000 στροφές / rpm
1.  5.000 στροφές / rpm

2.  7.000 στροφές / rpm

3.  9.000 στροφές / rpm

4.  11.000 στροφές / rpm

5.  13.000 στροφές / rpm

6.  15.000 στροφές / rpm

7.  17.000 στροφές / rpm


