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Důležitý je výsledek. Tím by měl začít katalog každého výrobce, který za
své produkty ručí hlavou. Báječná káva, dokonale připravený čaj, steak
propečený do detailu přesně tak, jak ho chcete mít, úžasná a voňavá
ovocná a zeleninová šťáva, perfektně uhnětené těsto nebo milimetrově
přesně nakrájená zelenina, křupavý toast… To je podstatné. V tom nelze
dělat kompromisy. Gastronomie je múza, ne děvečka. Aby člověk nemusel dělat kompromisy, potřebuje dokonalého kuchyňského majordoma,
který s elegancí, noblesou a vysokou odborností plní každé přání na
té nejvyšší možné úrovni. A takový Catler je. Neokázalý, ale nesmírně
elegantní. Masivní a přitom jemný. S těmi nejvyššími ambicemi. Hrdý na
své perfektní a často jedinečné funkce. Návykový. Přivést si do kuchyně
jednoho zástupce rodiny Catler povětšinou znamená, mít do roka kuchyň plnou jeho příbuzných, protože na komfort a luxus si člověk zvyká
rychle a rád. Mít doma Catler znamená výsadu moci být náročný. Velmi
náročný. Catler je totiž nástrojem mistrů. Půvabné ovšem je, že to funguje i opačně. Catler udělá mistra z kohokoli. Vítejte ve světě Catler, kde
se kompromisy jednoduše nedělají.

Přichází Catler,
spotřebiče
bez kompromisů
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Příprava
kávy
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„Káva musí být
horká jako peklo,
černá jako ďábel
a sladká jako láska.“
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord.
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ES 9010
DUAL BOILER
ESPRESSO
Dva nerezové
ohřívače vody

Programovatelná
teplota extrakce.

Aktivně
prohřívaná
spařovací hlava

Systém
nízko-tlakového
předspaření

Regulovaný tlak
při extrakci
Elektronický PID
systém kontroly
teploty
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Dva nerezové ohřívače vody

Systém nízko-tlakového
předspaření

Dva samostatné ohřívače vody
na přípravu kávy a generaci páry
umožňují současně pěnit mléko
a připravovat lahodnou kávu při
optimální teplotě.

Postupně zvyšuje tlak vody,
aby docházelo k rovnoměrnému nabobtnání mleté kávy
a následné extrakci.

Elektronický PID systém
kontroly teploty

Programovatelná
teplota extrakce

Elektronická kontrola teploty
zajišťuje přesnou teplotu vody
s tolerancí +/– 1 °C pro zajištění
optimální chuti vaší kávy.

Umožňuje uživateli snadno
a rychle nastavit teplotu vody
podle vlastních preferencí.

Dvě čerpadla

Aktivně prohřívaná
spařovací hlava

Dvě samostatná čerpadla na
přípravu kávy a generaci páry
napomáhají udržovat konstantní tlak během celé extrakce.

Komerční 58mm spařovací hlava
se zabudovaným tělesem pro
udržování optimální teploty během
extrakce kávy.

Regulovaný tlak při extrakci
Přetlakový ventil (OPV) vymezuje
maximální tlak pro zajištění
optimální chuti vaší kávy.
Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.

Více informací na www.catler.cz
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Podsvícený LCD displej
zobrazuje aktuální nastavení
a usnadňuje programování
funkcí spolu s tlačítky
umístěnými pod displejem.

Ruční a programovatelné
dávkování na 1 a 2 šálky
2,5l vyjímatelná
nádržka na vodu
plněná ze shora s integrovaným
vodním filtrem a podsvíceným
indikátorem hladiny vody

Bezpečnostní zařízení
s otočným mechanismem
zajišťující stabilitu
a bezpečné usazení spotřebiče

Indikátor tlaku uvnitř
držáku filtru
(sítka) slouží jako pomůcka
při přípravě kvalitní kávy

Okamžitý výdej horké vody
Samostatný vývod horké vody
pro přípravu long black nebo
předehřátí šálků.

360° otáčivá tryska
na páru se 3 otvory
Snadno umožňuje nastavit perfektní
pozici pro napěnění mléka.

Možnost odvápnění
v domácích podmínkách
Horní i zadní plnění
zásobníku na vodu

8

Trojitý systém
ohřevu

Ohřívač vody
na kávu

3

Samostatné ohřívače vody na
přípravu kávy a na horkou vodu
dodávají vodu o přednastavené
teplotě (+/- 1 C), čímž zajišťuje tzv.
„zlatý standard“. Tím je zajištěno, že
Vaše káva dosáhne své maximální
chutě a vůně.

ní

Prohřívaná
spařovací hlava

2
1
Ohřívač vody
na páru

Více informací na www.catler.cz
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ES 8013
ESPRESSO S
INTEGROVANÝM
MLÝNKEM
Nerezový
kónický mlýnek
na kávu

Elektronický PID
systém kontroly
teploty

Pohodlné
mletí

Programovatelná
teplota extrakce.

Automatické
dávkování
Systém
nízko-tlakového
předspaření
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Integrovaný kónický
mlýnek na kávu

Elektronický PID systém
kontroly teploty

Nerezové kameny mlýnku drcením
zvětšují povrch kávových zrn pro
získání plné chuti výsledné kávy.

Elektronická kontrola teploty
zajišťuje přesnou teplotu vody
s tolerancí +/– 1 °C pro zajištění
optimální chuti vaší kávy.

Pohodlné ovládání

Programovatelná
teplota extrakce

Automatické mletí kávy přímo
do držáku filtru dle nastavené
hrubosti mletí.

Umožňuje uživateli snadno
a rychle nastavit teplotu vody
podle vlastních preferencí.

Automatické dávkování
Dávkuje požadované množství
kávy pro sítka pro jeden a dva
šálky.

Průvodce tlakum
v držáku filtru
Během extrakce dochází
k měření tlaku vody v držáku
filtru. Snadno a rychle tak poznáte,
zda je Vaše káva připravována
za správného tlaku pro dosažení
nejlahodnější kávy.

Systém nízko-tlakového
předspaření
Postupně zvyšuje tlak vody, aby
docházelo k rovnoměrnému
nabobtnání mleté kávy a následné
extrakci.

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.

Více informací na www.catler.cz
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250g zásobník na kávová zrna
Ovladač nastavení hrubosti mletí
18 nastavení hrubosti mletí od jemné
po hrubou.

Vyjímatelný tamper
Vyjímatelná odkapávací miska
s indikátorem plnosti

Tlačítka ovládání
automatického a ručního
dávkování kávy
Okamžitý výdej horké vody
Samostatný vývod horké vody
pro přípravu long black nebo
předehřátí šálků.

360° otáčivá tryska na páru
Snadno umožňuje nastavit perfektní
pozici pro napěnění mléka.
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Čerstvě
mletá káva

Předem
namletá kávy

Káva extrahovaná
do 1 minuty od mletí

Káva extrahovaná
10 dnů od mletí kávy

Pomůcka pro dávkování
kávy Razor
TM

Průvodce
extrakcí

Káva připravovaná z čerstvě
namletých kávových zrn má bohatou a krémovou pěnu, zatímco
pěna kávy, která je skladována
několik dní, již neobsahuje aromatického oleje, důležitá složka
pro tvorbu pěny, neboť tyto na
vzduchu oxidují.

STUPEŇ MLETÍ

DÁVKA
MLETÉ KÁVY

PŘE-EXTRAHOVANÁ
KÁVA - hořká/svíravá

PŘÍLIŠ JEMNÁ

VYVÁŽENÁ KÁVA
POD EXTRAHOVANÁ
KÁVA - nerozvinutá/kyselá

UPĚCHOVÁNÍ

DOBA EXTRAKCE

PŘÍLIŠ MNOHO

PŘÍLIŠ VELKÝ
TLAK

NAD 40 s

OPTIMÁLNÍ

10g 1 ŠÁLEK
18g 2 ŠÁLKY

15-20kg

25 – 35 s

PŘÍLIŠ HRUBÁ

PŘÍLIŠ MÁLO

MALÝ TLAK

POD 20 s

Více informací na www.catler.cz
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ES 8012
ESPRESSO S
INTEGROVANÝM
MLÝNKEM
Rychlé mletí
kávy

15barové
čerpadlo

Integrovaný
kónický mlýnek
Přednastavené a nastavitelné
dávkování mleté kávy
Programovatelné
množství extrahované
kávy
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Rychlé mletí kávy
200g zásobníkna kávová zrna

Integrovaný kónický mlýnek
Integrovaný mlýnek s kovovými
mlecími kameny umožňuje nastavení
různé hrubosti mletí. Hrubost namleté kávy ovlivňuje proces extrakce
a výslednou chuť espressa. Pro
komfortnější obsluhu je mletá káva
dávkována přímo do filtru.

Programovatelné množství
extrahované kávy
Tento přístroje nabízí jedinečný
výběr mezi manuálním ovládáním
a inteligentní funkcí programování
s předvolbou dávkování vody,
které vyhovuje právě vám.

Přednastavené a nastavitelné
dávkování mleté kávy

15barové čerpadlo

Funkce předvolby automaticky
dávkuje požadované množství namleté kávy pro jeden nebo dva šálky.
Přesně odměří množství namleté
kávy dle hrubosti namletí. Dávkování
namleté kávy pro jeden nebo dva
šálky si můžete snadno snížit nebo
zvýšit podle osobní potřeby.

15barové čerpadlo Triple-PrimeTM
navrženo a vyrobeno v Itálii.

Indikátor tlaku uvnitř
držáku filtru

Odkapávací miska
s indikátorem „Empty Me“

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.
Více informací na www.catler.cz
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Nastavitelná hrubost
mletí kávy
Technologie zdvojeného dna
filtru na kávu
Filtrační systém
pro kvalitnější vodu
Vodní filtr snižuje obsah chlóru,
těžkých kovů a některých pesticidů, které mohou být přítomny
v pitné vodě. Filtrovaná voda je
šetrnější k přístroji, protože omezuje vytváření vodního kamene
uvnitř přístroje.
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Elektronický ventil
pro odstranění vody
Elektronický ventil odebírá
přebytečnou vodu z kávy
napěchované ve filtru vždy po
ukončení extrakce. Výsledkem
je suchá kávová sedlina, kterou
snadněji odstraníte z filtru.

Parní tryska pro napěnění
mléka a výdej horké vody
Snadné plnění
nádržky na vody

Průvodce tlaku kávy
IDEÁLNÍ ZÓNA
Ryska ukazatele, pokud je ve střední části ukazatele
během extrakce, znamená, že je káva extrahována
při ideálním tlaku.

PODEXTRAHOVANÁ ZÓNA
Ryska ukazatele, pokud je v dolní části ukazatele
během extrakce, znamená, že je káva extrahována
při nedostatečném tlaku. Toto se může stát, pokud
voda protéká skrz mletou kávu příliš rychle, výsledkem
je podextrahovaná káva, která je vodnatá, s chudou
krémouna chutí. Podextrahovanou kávu způsobuje
káva namletá na přílišn hrubo, nebo je káva
upěchována ve filtru příliš slabě.

PŘE-EXTRAHOVANÁ ZÓNA
Ryska ukazatele, pokud je v nejvyšší části ukazatele
během extrakce, znamená, že je káva extrahována
při příliš vysokém tlaku. Toto se může stát, pokud voda
protéká skrz mletou kávu příliš pomalu, výsledkem je
pře-extrahovaná káva, která je tmavá a hořká s trhanou
a nerovnoměrnou krémou. Pře-extrahovanou kávu způsobuje káva namletá příliš na jemno, nebo příliš mnoho
kávy ve filtru.

Více informací na www.catler.cz
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ES 8010
ESPRESSO
15barové čerpadlo
Zdvojené dno filtru na kávu
Nádržka na vodu
Parní tryska
Jednoduché ovládání
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15barové čerpadlo

Jednoduché ovládání

15barové čerpadlo Triple-PrimeTM
navrženo a vyrobeno v Itálii.

Středovým otočným ovladačem
snadno zvolíte funkci výdeje kávy,
nebo výdeje páry.

Zdvojené dno filtru na kávu
Díky zdvojenému dnu filtru
dochází ke zvýšení tlaku ve filtru
a z kávy se tak extrahuje více
aroma. První dno obsahuje 333
miniaturních otvorů a dno druhé
jen jeden výstup.

Parní tryska
Pomocí parní trysky nejen napěníte mléko pro svou oblíbenou kávu,
ale také natočíte i horkou vodu
pro cappuccino, horkou čokoládu
nebo čaj.

Nádržka na vodu
Nádržku na vodu o objemu 2,2l
snadno naplníte jejím vyjmutím
z těla přístroje.

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.

Více informací na www.catler.cz
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ES 4011
ESPRESSO
15barové čerpadlo
Zdvojené dno filtru na kávu
Parní tryska
Tlačítko EJECT
Čisticí pomůcka
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Čisticí pomůcka
Díky svému praktickému uložení
budete mít multifunkční čisticí
pomůcku vždy po ruce.

Parní tryska
Pomocí parní trysky nejen napěníte mléko pro svou oblíbenou kávu,
ale také natočíte i horkou vodu
pro cappuccino, horkou čokoládu
nebo čaj.

Tlačítko EJECT

15barové čerpadlo

Pro snadnější vyjmutí nerezového
filtru je páka vybavena tlačítkem
EJECT. Stisknutím tlačítka EJECT
se vysune nerezový filtr z páky.

15barové čerpadlo navrženo a
vyrobeno v Itálii.

Zdvojené dno filtru na kávu
Díky zdvojenému dnu filtru
dochází ke zvýšení tlaku ve filtru
a z kávy se tak extrahuje více
aroma.

Více informací na www.catler.cz
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CG 8010
MLÝNEK
NA KÁVU
Automatické
dávkování

Nerezový kónický
mlýnek

Úprava množství

450g zásobník
na kávová zrna

25 nastavení
hrubosti
Pohodlné ovládání
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ký

Automatické dávkování
Inteligentní dávkování automaticky nastaví dávku mleté kávy vždy
podle zvolené hrubosti mletí.

450g zásobník na kávová zrna
Pohodlné ovládání

Úprava množství

S mlýnkem jsou dodávány
2 nástavce držáku filtru
a praktická dóza.

Přednastavené množství můžete
zvýšit nebo snížit podle osobních
preferencí.

Nerezový kónický mlýnek

25 nastavení hrubosti

Nerezový kónický mlýnek minimalizuje teplotu při mletí, čímž chrání
chuť a charakter zrn při mletí.

ůzné druhy přípravy kávy vyžadují
i různá nastavení hrubosti mletí,
abyste dosáhli maximálního aroma
a chuti. Mlýnek je vybaven 25
různými nastaveními hrubosti, ze
kterých si podle druhu připravované kávy můžete vybrat to správné
nastavení.

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.

Více informací na www.catler.cz
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MF 8010
PĚNIČ MLÉKA
Indukční ohřev

Pěnicí nástavec
„Latté“

Velký objem

Praktické
víčko

Široké rozmezí
nastavení teploty
Pěnicí nástavec
„Cappuccino“
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Indukční ohřev

Pěnicí nástavce

Ohřev tekutiny v konvičce je zajištěn pomocí indukční technologie,
díky které dochází k rovnoměrnému a rychlému rozprostření tepla
v konvičce. Tím se urychlí nejen
příprava nápoje, ale zkrátí se
i doba použití přístroje.

Pěnič mléka je dodáván s dvěma
pěnícími nástavci.
Pěnící nástavec „Cappuccino“
je vhodný pro přípravu hustého
a krémového mléka, ideálního
pro přípravu cappuccina, zatímco
pěnící nástavec „Latté“ je vhodný
pro přípravu jemného a nadýchaného mléka, ideálního pro
přípravu latté.

Široké rozmezí
nastavení teploty
Multifunkční otočný ovladač slouží
k ovládání přístroje a nastavení
teploty. Otočením ovladače můžete nastavit teplotu v rozmezí
od 40 do 80 °C. Navíc volba
„COLD STIR“ umožňuje přípravu
nápoje bez nutnosti ohřevu mléka.
Stisknutím ovladače spustíte/zastavíte ohřev tekutiny.

Praktické vybavení
Ve víčku nerezové konvičky je
zabudována vyjímatelná praktická odměrka, pomocí níž můžete
odměřovat a přidávat ingredience
pro jejich zamíchání a bez nutnosti
přerušovat chod pěniče.

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.
Více informací na www.catler.cz
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KB 2010
ODKLEPÁVAČ
NA KÁVU
Vyjímatelná odklepávací lišta
pro snadnou údržbu
Nerezové provedení
Protiskluzová podložka
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Jak si vybrat správný pákový kávovar?
KDE BUDU KÁVOVAR POUŽÍVAT
domácnost

kancelář

jak často

pro kolik lidí

restaurační zařízení
hlavní nebo vedlejší činnost

Občas
1x-2x denně

Mám kávu
ráda, ale
nemám čas se
plně věnovat
přípravě

Jsem začátečník,
chtěl bych se
o kávě dozvědět
víc (např. absolvovat
kurz), popř. začít
experimentovat

Chtěl bych
se dál učit
přípravu kávy
a hlavně
experimentovat

Chci to 50 – 100 více jak
nejlepší
100
na trhu

Malá kavárna
cukrárna
čajovna

Středně
velký podnik
s baristou

Velké
restaurační
zařízení
s baristou

ES 4011

ES 4011
ES 8010

ES 8012

ES 8013

ES 9010 ES 8012 ES 8013
ES 8010 ES 9010

ES 8012

ES 8013

ES 9010

Více informací na www.catler.cz
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Grilování

28

„K pořádné oslavě
patří pořádné maso
a pořádné pivo“
František Kovařík
Více informací na www.catler.cz
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GR 8030
SMART
KONTAKTNÍ GRIL
Vysoký výkon
topných těles

Nastavení sklonu
spodní desky
a výšky horní desky

Senzor
Element IQ TM

Nepřilnavý povrch

Kontaktní
a BBQ gril 2 v 1
Vyměnitelné
desky

30

y

Vyměnitelné desky
Obě desky, spodní i horní, je možné
vyjmout, abyste je mohli vzájemně
prohodit, popř. snadněji vyčistit,
neboť jsou vhodné pro mytí
v myčce nádobí.

Nastavení sklonu spodní
desky a výšky horní desky

Plochá deska je vhodná pro
přípravu zeleniny, vajec, palačinek
apod. Žebrovaná deska je ideální
k přípravě masa.

Nastavte úhel sklonu spodní
desky pro snadné odkapávání
přebytečného tuku. Díky jedinečnému designu nastavení
výšky horní desky rychle a
snadno zapečete vaše oblíbené bagely, panini nebo toasty.
Přizpůsobte výšku horní desky,
abyste křehké potraviny, jako
je např. ryba, nepoškodili.

Každá deska má vlastní
bezpečnostní tlačítko pro
uvolnění desky.

Kontaktní a BBG gril 2 v 1
Jednoduchým mechanismem
můžete gril GR 8030 rozložit
na BBQ gril a využít tak
obě grilovací desky
současně. Praktická
odkapávací miska na tuk
a šťávu díky svému
unikátnímu designu
dokáže zachytit tuk
a šťávu z obou desek
zároveň.
Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.

Více informací na www.catler.cz
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LCD displej a ovládací tlačítka

Nepřilnavý povrch

Praktický LCD displej slouží k
zobrazení nastavené teploty
a doby časovače.

Všechny grily značky Catler jsou
vybaveny speciální nepřilnavou
vrstvou vrstvou, s obsahem titanu,
QuantaniumTM. Jedná se o vysoce
kvalitní povrchovou úpravu, které
je odolná proti poškrábání.

Teplotu můžete nastavit v rozmezí
od 160 °C do 230 °C. Designové
provedení časovače umožňuje nastavit dobu odpočítávání až na
30 minut a stisknutím středové části
odpočítávání spustíte.
Součástí ovládání je i přepínání jednotek teploty z °C na °F a naopak.

32

Příprava pokrmů na nepřilnavém
povrchu QuantaniumTM minimalizuje
potřebu používání olejů. Nastavitelný
sklon spodní grilovací desky umožní
odvést veškerý přebytečný tuk z připravovaného pokrmu do vyjímatelné
odkapávací misky. Grilování se tedy
nemusí obávat ani milovníci zdravých
pokrmů.

Vysoký výkon topných těles a senzor Element IQTM
Grilovací desky Smart kontaktního grilu GR 8030 jsou vybaveny zapuštěnými topnými tělesy o výkonu 2400
W. Součástí topných těles jsou senzory Element IQTM, které kontrolují a detekují kolísání teplot po ploše desky a vyrovnávají teplotu náhlým zvýšením toku tepla v místě kolísání pro rychlou obnovu nastavené teploty.
Běžný gril
Rychlý pokles teploty

Poskytují stálý
tepelný výkon a snižuju
dobu předehřátí

Zabudovaná topná tělesa
se senzorem Element IQTM

Senzory Element IQTM elektronicky
detekují pokles teploty a vyrovnaní
ji rychlým zvýšením toku tepla

SMAŽENÍ
Běžný gril
Studené potraviny
STUDENÝ

Pomalá obnova tepla

Rychlý pokles teploty

Více informací na www.catler.cz
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GR 8012
KONTAKTNÍ
GRIL
Vysoký výkon
topných těles
Kontaktní
a BBQ gril 2 v 1
Nastavení sklonu spodní
desky a výšky horní desky
Nepřilnavý povrch
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Nepřilnavý povrch

Nastavení sklonu spodní desky a výšky horní desky

Unikátní nepřilnavá povrchová úprava grilovacích
desek zajistí, že žádný připravovaný pokrm se nepřipálí, vaše sendviče tak budou vždy správně zapečené,
zelenina křehká a steaky tak šťavnaté….

Nastavení sklonu desky pomáhá odvádět přebytečný tuk
nebo lahodnou šťávu do vyjímatelné odkapávací misky.
Díky unikátnímu designu nastavení výšky horní desky rychle
a snadno zapečete vaše oblíbené bagely, panini nebo
toasty.

Jednoduché ovládání
Kontaktní grill GR 8012
je tak jednoduché ovládat, otočením ovladače
můžete nastavit teplotu
v rozmezí od 180 °C
do 220 °C. Praktický
je i 30 minutový časovač,
který zvláště oceníte
při přípravě steaků.

Díky žebrování na horní desce snadno
vykouzlíte šťavnatý steak fantastické chuti
s lahodnou krustou na povrchu. Spodní
plochá deska zajistí perfektní kontakt
s připravovaným pokrmem. Rozměry
1 grilovací desky: 38,1 × 28,9 cm

Kontaktní a BBQ gril 2 v 1
Díky unikátní konstrukci proměníte
GR 8012 v otevřené BBQ gril a budete
moci využít plochy obou grilovacích
desek současně.

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.
Více informací na www.catler.cz
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GR 4011
KONTAKTNÍ
GRIL
Vysoký výkon
topných těles
Nastavení sklonu spodní
desky a výšky horní desky
Nepřilnavý povrch
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Vysoký výkon s variabilním nastavením teploty

Nepřilnavý povrch

Výkon 2200 W spolu s variabilním nastavením teploty
od 180 °C do 220 °C umožňuje grilovat různé pokrmy.
Nižší teploty jsou vhodné pro přípravu sendvičů,
zatímco grilování steaků vyžaduje nastavení vyšší
teploty.

Příprava pokrmů na nepřilnavém
povrchu QuantaniumTM minimalizuje potřebu používání olejů.
Grilování se tedy nemusí obávat
ani milovníci zdravých pokrmů.

Horní i spodní
žebrovaná deska
Vyjímatelná miska na odkapávání šťávy

Nastavení sklonu spodní desky
a výšky horní desky
Sklopením nožek lze nastavit sklon spodní
desky pro odvádění přebytečného tuku do
vyjímatelné odkapávací misky. Díky této
funkci snadno připravíte pokrmy bez tuku.
Při grilování křehkých pokrmů, jako jsou
ryby, zelenina apod., jistě oceníte nastavení výšky horní grilovací desky.

Více informací na www.catler.cz
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Odšťavňování
38

„Není lepší osvěžení
než šťáva z čerstvě
odšťaveného ovoce.“
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JE 8011
ODŠŤAVŇOVAČ
Snadná údržba
Nastavitelná
rychlost
Velký plnicí otvor

High Power
Disk na šťávu
Disk na pyré
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Velký plnicí otvor
Díky velkému, 84mm širokému plnicímu
otvoru je možné vkládat celá jablka
nebo pomeranče (oloupané), aniž by
je bylo třeba pracně krájet.

Jedinečný design
Odšťavňovač JE 8011, vyrobený
z nerezové oceli a slitiny ušlechtilých
kovů, je vysoce profesionálním výrobkem, který se díky jedinečným vlastnostem a dokonalému designu bude
vyjímat v každé stylové kuchyni.

Pohodlná manipulace
Složení a rozložení odšťavňovače je
otázkou jen několika málo vteřin a o nic
více času vám nezabere ani samotné
čištění. Sítko snadno a rychle vyčistíte
pomocí přiloženého kartáčku anebo jej
stejně jako všechny odnímatelné části
necháte umýt v myčce.

Výkonný 1380W motor
Výkonný 1380W motor a kvalitní nerezové síto – to jsou základní prvky, které
zajišťují maximální výtěžnost šťávy.
Nerezové síto si poradí téměř se všemi
druhy ovoce a zeleniny ( jablka, hrušky,
citrusové plody, ananas, kořenová
zelenina atd.). Elektronické ovládání
rychlosti vám umožňuje nastavit optimální rychlost pro daný druh ovoce či
zeleniny, a získat tak ještě více čerstvé
šťávy.

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.

Více informací na www.catler.cz

41

Disk na šťávu

Disk na pyré

Zpracovává měkké i tvrdé ovoce
a zeleninu. Možnost zpracování
celého měkkého ovoce a zeleniny
za současného oddělení dužiny,
která je ideální pro vaření.

Díky přídavnému disku na výrobu
pyré můžete nyní zpracovávat i
měkké ovoce a zeleninu, jako jsou
jahody, banány, mango, rajčata
apod. Disk na výrobu pyré zachovává ve šťávě dužinu bohatou na
vlákninu. Získané pyré pak můžete
dále využít pro přípravu dětské
stravy nebo jako základ krémových
polévek, sals, dipů a vynikajících
ovocných zmrzlin.

Ostří disku zpevněné titanem
a nerezové mikrosíto zajišťují
maximální výtěžnost.
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Tipy na odšťavování
95 % nutričních hodnot čerstvého ovoce a zeleniny naleznete
v jejich šťávě. Šťáva z čerstvého ovoce nebo zeleniny tvoří důležitou složku dobře vyvážené diety. Navíc je snadným zdrojem
vitamínů a minerálů. Rychle je vstřebávána krevním systémem,
a proto je to nejrychlejší způsob, jak může tělo získat živiny.
Při výrobě vlastních ovocných nebo zeleninových šťáv máte
naprostou kontrolu nad tím, co šťáva obsahuje. Stačí si zvolit
suroviny. Čerstvou šťávu konzumujte ihned, abyste předešli
ztrátě hodnotných vitaminů.
Při odšťavňování více přísad s rozdílnou strukturou začněte
měkčími přísadami při pomalé rychlosti a po přidání tvrdších
přísad rychlost zvyšte. Když odšťavňujete bylinky, kapustu nebo
jinou listovou zeleninu, vytvořte svazek, nebo je odšťavňujte spolu
s jinými přísadami pomalu, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.
Připravit skvělou a chutnou šťávu je snadné. Pokud jste si již
připravovali své vlastní zeleninové nebo ovocné šťávy, víte, jak
je jednoduché vymýšlet stále nové kombinace. Preferovaná chuť,
barva, konzistence a přísady jsou otázkou vlastního výběru. Zamyslete se nad některými oblíbenými chutěmi a potravinami – hodily
by se k sobě, nebo se vzájemně vylučují? Některé aromatičtější
přísady mohou překrýt jemné aroma jiných přísad. Praktickým
pravidlem ale je kombinovat moučnatější, dužnatější druhy ovoce
nebo zeleniny s těmi druhy, které obsahují větší podíl šťávy.

Více informací na www.catler.cz
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JE 4011
JE 4010
ODŠŤAVŇOVAČ
Snadná údržba
Nastavitelná
rychlost
Velký plnicí otvor
Disk na šťávu
Disk na pyré /pouze JE 4011/
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Maximální výtěžnost šťávy
Výkonný 1200W motor a kvalitní nerezové
síto s ostřím zpevněným titanem a se stěnami
z mikrosíťoviny, jež čítá více než 40 000 miniaturních otvorů, to jsou základní prvky, které
zajišťují maximální výtěžnost a přípravu
té nejkvalitnější

Přídavný disk na pyré
(pouze model JE 4011)
Díky přídavnému disku na výrobu
pyré můžete nyní zpracovávat
i měkké ovoce a zeleninu, jako
jsou jahody, banány, mango,
rajčata apod. Disk na výrobu pyré
zachovává ve šťávě dužinu bohatou na vlákninu. Získané pyré pak
můžete dále využít pro přípravu
dětské stravy nebo jako základ
krémových polévek, sals, dipů
a vynikajících ovocných zmrzlin.
mální rychlost pro daný druh
ovoce či zeleniny, a získat tak
ještě více čerstvé šťávy.

Velký plnicí otvor
Jak odšťavňovač JE 4010, tak
i odšťavňovač JE 4011 si poradí
téměř se všemi druhy ovoce
a zeleniny. Díky velkému, 84
mm širokému plnicímu otvoru je
možné vkládat celá jablka nebo
pomeranče (oloupané), aniž by
je bylo třeba pracně krájet.

Pohodlná manipulace
Složení a rozložení odšťavňovače je otázkou jen několika málo
vteřin a o nic více času vám
nezabere ani samotné čištění.
Sítko snadno a rychle vyčistíte
pomocí přiloženého kartáčku
anebo jej stejně jako všechny
odnímatelné části necháte umýt
v myčce.

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.
Více informací na www.catler.cz
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CP 8010
LIS NA
CITRUSY
Jedinečný design
Nerezové filtry
Hubice pro odtok šťávy
Snadný provoz a údržba
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Jedinečný design

Snadný provoz a údržba

Kombinace nerezové oceli
a slitiny ušlechtilých kovů vytvořila unikátní designové provedení
Catler lisu na citrusové plody
CP 8010. Stává se tak klenotem
v každé kuchyni.

110W motor je neuvěřitelné tichý
a rychlý při lisování jakýkoli citrusových
plodů. Ať zpracováváte citróny, pomeranče nebo grapefruity, speciálně navržené
lisovací rameni a trn zajistí maximální
výtěžnost šťávy, bez ohledu na velikost
plodu.

Praktické uzavírání hubice
pro odtok šťávy

Stejně snadná je i údržba, všechny
odnímatelné části je možno mýt v myčce
na nádobí.

Hubici na odtok šťávy lze jedním
pohybem uzamknout a zamezit
tak nežádoucímu odkapávání
šťávy po ukončení lisování. Pro
uvolnění hubice stačí opět jediné
stisknutí.

Nerezové filtry
Lis na citrusové plody Catler CP 8010
je ideální pro přípravu kvalitních džusů
bez dužiny nebo džusů hustší konzistence, a to díky dvěma filtrům z nerezové
oceli, které umožňují regulovat množství
dužiny v připravovaném nápoji.

Výkonný motor
Motor se spíná automaticky,
jakmile zatlačíte na lisovací trn.

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.
Více informací na www.catler.cz
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Příprava
čaje
a kávy
48

„Čaj vychutnáme až
poté, co jsme ho vypili.“
Čínské přísloví
49

TM 8010
AUTOMATICKÁ
KONVICE
Nerezové sítko
Možnost nastavení
teploty
Možnost nastavení
intenzity čajové výluhu
Objem 1,5 l
Funkce
automatického
spuštění
50

Možnost nastavení intenzity
čajové výluhu
Doba čajového výluhu ovlivňuje výslednou chuť
připravovaného čaje, proto Vám automatická
konvice Catler TM 8010 umožňuje nastavit nejen
intenzitu výluhu od slabého po silný, ale rovněž
si jej, stejně jako teplotu, můžete upravit
a přizpůsobit tak osobním potřebám.

Nerezové sítko
Jedinečný design nerezového sítka umožňuje, aby po jeho ponoření do vody mohla
voda volně proudit okolo čajových lístků,
otvírat je, a tím získávat správnou barvu
a chuť vybraného čaje.
Nerezové sítko je dostatečné velká a díky
zabudovanému magnetu se ve správný
okamžik ponoří i vynoří. Funkce „BASKET“
umožňuje, aby se sítko vynořovalo
a ponořovalo během celé přednastavené
doby výluhu.

Možnost nastavení teploty
Automatická konvice Catler 8010
umožňuje nastavit teplotu od 50 °C
do 100 °C. Jednotlivé volby druhu
čaje mají teplotu přednastavenou z
výrobu, ale i tuto si můžete přizpůsobit osobních potřebám.
TM

Objem 1,5 l pro ohřev vody, objem 1,2 l
pro přípravu čaje
Funkce automatického spuštění
Díky této funkci budete moci zapnout konvici ve
vámi přednastaveném čase. Jednoduchým stisknutím tlačítka vstoupíte do režimu nastavení automatického zapnutí a tlačítky po strach displeje
nastavíte dobu zapnutí konvice. Jak jednoduché,
jak praktické, jak geniální.

Funkce „Keep Warm“
Automatická konvice TM 8010 je vybavena praktickou funkcí KEEP WARM, která udržuje nastavenou teploty vody i čajového výluhu. Stačí jen
stisknout tlačítko KEEP WARM a konvice bude
udržovat zvolenou teplotu po dobu až 60 minut.

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.
Více informací na www.catler.cz
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KROKY K DOKONALÉ PŘÍPRAVĚ
Pouze díky správné době výluhu a optimální teplotě
bude mít připravený čaj tu správnou chuť a aroma.

1
1.

OHŘEV

2

AUTO PONOŘENÍ

3

VÝLUH

Díky možnosti nastavení teploty si vždy ohřejete
na ideální teplotu pro přípravu svého čaje.

2. Sítko se automaticky ponoří až při dosažení

správné teploty, aby bylo docíleno optimální
chuti a aroma připravovaného čaje.

3. Možnost nastavení intenzity čajového výluhu

umožňuje připravit slabý, střední nebo silný výluh.

4. Sítko se po uplynutí nastavené doby intenzity
výluhu automaticky zdvihne, aby se zabránilo
nadměrnému výluhu čaje.
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4

AUTO VYNOŘENÍ

Zelený čaj

je charakteristický svou lehkou, svěží chutí. Zelený
čaj zalévejte chladnější vodou o teplotě cca 80°C. První nálev louhujte přibližně 2 minuty.

Bílý čaj se vyznačuje jemnější a sladší chutí než zelený čaj. Zalévejte jej vodou o teplotě cca 85°C. Doba louhování je 2 – 3 minuty.
Oolong, který se též označuje jako čaj polozelený, je stupněm
oxidace přechodem mezi zeleným a černým čajem. Zalévejte jej
vodou o teplotě cca 90°C. První nálev louhujte velice krátce, okolo
1 minuty.
Káva je po vodě a čaji nejpopulárnějším nápojem na světě s každoroční spotřebou vyšší než 500 miliard šálků. Optimální chuť kávy
se extrahuje před bodem varu, tedy při teplotě 95 °C.
Černý čaj

má plnější chuť, silnější vůni a obsahuje více kofeinu než ostatní, méně oxidované čaje. Zalévejte jej vodou o teplotě
okolo 100°C a louhujte 3 – 5 minut. V Anglii se tradičně podává
černý čaj s mlékem.

Stručně
o čaji a kávě

Bylinné a ovocné čaje se zalévají vodou o teplotě 90 – 100 °C,
louhují se přibližně 10 minut.

Poznámka: Pro nastavení správné teploty a doby louhování doporučujeme
dbát pokynů uvedených na obalu vybraného druhu čaje nebo kávy.

Více informací na www.catler.cz
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KE 8010
KONVICE S
NASTAVITELNOU
TEPLOTOU
Možnost nastavení

Funkce KEEP WARM

Objem 1,7 l

Rychlý ohřev

54

U

Funkce KEEP WARM
Možnost nastavení teploty
Stoupající větší zájem o kvalitní
čaje vede k neustálému rozšiřování nabídky zelených, bílých,
oolong, černých, bylinných a
ovocných čajů. Teplota vody je
jedním z nejdůležitějších faktorů,
který ovlivňuje výslednou chuť a
kvalitu připravovaného nápoje. Proto jsme pro vás vytvořili
novou rychlovarnou konvici s
nastavením teploty, abyste mohli
poznat opravdovou chuť svého
oblíbeného čaje nebo kávy.

Rychlovarná konvice KE 8010 je vybavena praktickou funkcí KEEP WARM pro
udržení nastavené teploty vody. Správná
příprava vybraných druhů čaje vyžaduje
dosažení bodu varu a ochlazení vody
na požadovanou teplotu v závislosti na
připravovaném čaji. Konvice Catler KE
8010 umožňuje přípravu čaje i tímto způsobem. Po dosažení bodu varu zvolíte
požadovanou teplotu a stisknete tlačítka
KEEP WARM a START. Voda v konvici
bude chladnout na nastavenou teplotu a
při této teplotě bude udržována po dobu
20 minut.

Rychlý ohřev
2200W příkon zajišťuje rychlý
ohřev vody na zvolenou teplotu.
Už nemusíte déle čekat.

Objem 1,7 l

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.
Více informací na www.catler.cz
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KE 4012
RYCHLOVARNÁ
KONVICE
Víko s pomalým otevíráním

Kapacita 1,7 l

Oboustranný vodoznak

Automatické vypnutí
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Víko s pomalým otevíráním
Stisknutím tlačítka se pomalu
otevře víko pro snadnější naplnění konvice vodou. Pomalé otevírání rovněž zabraňuje vystříknutí
horké vody z konvice.

Oboustranný vodoznak
Kapacita 1,7 l
Automatické vypnutí
a ochrana proti přehřátí
při zapnutí bez vody

Vyjímatelný filtr
Konvice KE 4012 je vybavena vyjímatelným filtrem, který zachytává vodní
kámen, jenž se může v konvici tvořit.
Je velmi jednoduché jej vyjmout,
a tím i vyčistit.

Podsvícený hlavní vypínač
Jakmile je konvice zapnuta, hlavní
vypínač se podsvítí. Jednoduché
a maximálně pohodlné pro hektický
životní styl.

Rychlý ohřev
2200W příkon zajišťuje rychlý ohřev
vody na zvolenou teplotu. Už nemusíte déle čekat.

Více informací na www.catler.cz
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Příprava
potravin
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„Hlad naučil lidi
vymýšlet nové pokrmy.“
Seneca

59

FP 8010
FOOD
PROCESSOR
Výkonný 2000W motor

QuadTM nůž

Extra široký plnící otvor

Funkce časovače

2,5l nádoba
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Výkonný 2000W motor

Funkce časovače

Vysoce výkonný 2000W dokáže zpracovat
jakékoliv množství podle Vašich požadavků
během chviličky. Motor je vybaven ochrannou proti přetíženía varuje tak před možným
přetížením a poškozením přístroje.

Použijte funkci časovače pro odpočítávání nebo naopak načítání doby
zpracování.

Extra široký plnící otvor
Díky extra širokému plnícímu otvoru můžete
vkládat i několik potravin najednou, např.
3 okurky, 5 mrkví, 3 rajská jablíčka apod.
Zpracování je tak nejen velmi rychlé a
efektivní, ale i krátké, čímž šetří i spotřebu
elektrické energie.

2,5l nádoba
Nádoba na zpracování o objemu 2,5l
je dostatečné velká pro zpracovávání
větších objemů. Je vybavena praktickým a velkým madlem pro snadné
přenášení. Pokud budete zpracovávat
menší množství potravin, použijte
malou misku.

Bezpečnostní systém zámku
Spotřebič se nezapne, dokud nebudou víko
a velký přítlak umístěny správně na svém
místě.

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.

Více informací na www.catler.cz
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MULTIFUNKČNÍ DISKY

Disk s nastavitelnou Disk na jemné krájení
výškou krájení
Použijte pro krájení
Tento disk je určen pro
krájení potravin na plátky.
Sílu plátku můžete
nastavit od 0,5 do 8 mm.

potravin
na jemné proužky.

Disk na hranolky
Použijte pro krájení
potravin na hrubší proužky, např. na hranolky.

Oboustranný disk
na krájení

Disk pro šlehání
a emulze

Jedna strana je určena pro jemné krájení
potravin, druhá strana je
určena pro hrubší krájení

Použijte tento disk
pro šlehání vajec,
šlehačky apod.

NOŽE

Nůž na hnětení

Malý sekací nůž

Dvojitý sekací nůž

Nůž s tupými čepelemi je
ideální pro zpracování
ingrediencí v těsto
správné konzistence.

Slouží pro sekání, mixování,
šlehání a krájení různých
druhů potravin.

Rychlé a přesné sekání,
mixování, šlehání a krájení
různých druhů potravin.

Úložný box na příslušenství
Praktický úložný box na příslušenství slouží k
uskladnění veškerého příslušenství spotřebiče.
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Malá miska

Široký plnící otvor

Více informací na www.catler.cz
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BL 8011
STOLNÍ MIXÉR
1200W motor

1,5l nádoba z TritanuTM

LCD displej
Elektronické
ovládání
Nožový systém
Kinetix®
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1,5l nádoba z TritanuTM
1,5l nádoba vyrobená z TritanuTM, materiál
odolný proti rozbití, poškrábání bez škodlivých látek BPA.

Elektronické ovládání
5 rychlostí společně s funkcí PULSE zajišťují
stálou a výkonnou rychlost pro dokonalé
zpracování. Navíc funkce CRUSH (Drcení
ledu) a SMOOTHIES (Krém) napomáhají
střídáním rychlostí dosáhnout optimálních
výsledků mixování.

KONVENČNÍ DESIGN
NOŽOVÉHO SYSTÉMU

1200W motor a ochranou
proti přetížení
Nožový systém Kinetix®

Nožový systém Kinetix® je pevně usazen
v nádobě. Nožový systém opisuje tvar
nádoby, čímž snižuje možné uvíznutí kousků
potravin a současně usnadňuje čištění
nádoby. Nože jsou vyrobeny
z chirurgické oceli, která zajišťuje dlouhodo-

NOŽOVÝ SYSTÉM KINETIX®
kousky potravin se nemají kde usadit

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.

Více informací na www.catler.cz
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KM 8011
PROFESIONÁLNÍ
MIXÉR
1000W motor
Elektronické ovládání
a funkce přerušení
Systém planetárního
mixování
Časovač
Sada výměnných
nástavců

66

Výkonný 1000W motor
s tepelnou pojistkou
Časovač načítání doby
a odpočítávání
nastavené doby

Systém planetárního mixování
Hlava mixéru zajišťuje rotaci
nástavce po vnitřním obvodu
mixovací nádoby, zatímco nástavec
rotuje v opačném směru kolem
své osy. Tím je zajištěno důkladné
a rovnoměrné zpracování potravin.

Ochranný kryt proti
rozstříknutí potravin
a pro pohodlné
přidávání ingrediencí

LCD displej

Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.
Více informací na www.catler.cz
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Sada výměnných nástavců

PLOCHÁ METLA

ŠLEHACÍ METLA

PLOCHÁ METLA
SE STĚRKOU

HNĚTACÍ HÁK

Mixér KM 8011 je dodáván se 4 nástavci pro různé typy zpracování. Plochá metla je vhodná pro přípravu krému a
litých těst, šlehací metla pro přípravu šlehačky, polevy a provzdušnění těsta, hnětací hák pro přípravu těst na chléb,
housky apod. a speciální plochá metla se stěrkou, které umožňuje během zpracovávání otírat stěny mixovací nádoby.
Šetří tak tím nejen Váš čas, ale i spotřebu energie, neboť již nemusíte přerušovat chod mixéru a stírat strany nádoby, a
zpracování je tím i rychlejší.
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Bezpečnostní pojistka
hlavy mixéru

Elektronické ovládání
a funkce přerušení
12 stupňů rychlosti se zobrazují
na rychlostním ukazateli. Jednotlivé
stupně pomáhají rychle a efektivně
zpracovat různé přísady. Elektronická
regulace zajistí konstantní otáčky
motoru bez ohledu na množství
zpracovávaný potravin.
Funkce přerušení umožní přerušit
chod zpracování pro rychlou kontrolu
bez nutnosti vypnutí spotřebiče

Mixér Catler KM 8011 je vybaven
bezpečnostní pojistkou, která
nedovolí spuštění motoru, pokud
je hlava mixéru v otevřené poloze
(hlava je vyklopena). A naopak
pokud by došlo k vyklopení hlavy
za chodu mixéru, pak dojde
k automatickému vypnutí motoru.

Elektronická ochrana
proti přetížení sítě
Mixér se automaticky
vypne, pokud se motor
zastavil nebo je
přetížený.

Tepelná ochrana
proti přehřátí
Pokud tepelný senzor
v motoru mixéru zaznamená
nadměrné zvýšení teploty
směřující k přehřátí motoru,
dojde k automatickému
vypnutí mixéru.

Více informací na www.catler.cz
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FP 4010
MINI FOOD
PROCESSOR
700W motor

1,6l nádoba na sekání

Quad nůž
Disk s nastavitelnou
výškou řezu
Speciální nástavec
na přípravu kaše
Praktické
skladování
70

Oboustranný disk na krájení
Disk na krájení
s nastavitelnou výškou řezu
Nastavte sílu řezu podle vlastní
potřeby. Disk umožňuje nastavit
výšku řezu od 0,05 do 0,8 mm.

Nerezový nástavec na mixování
Unikátní rozšířený design redukuje
sání, snadno se ovládá a dosahuje
těch nejlepších výsledků. Součástí
je i ochranný kryt proti poranění.

Víko nádoby dostatečně
velkým plnícím otvorem
a praktickým přítlakem
1,6l nádoba na sekání
s praktickou rukojetí
Šlehací metla

Nástavec na přípravu kaše
Quad nůž
Unikátní design nože dokonale
zpracuje vložené potraviny
do požadované konzistence.

+ Základna
pro praktické
skladování
příslušenství
Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.
Více informací na www.catler.cz
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SB 4010
PONORNÝ
MIXÉR
700W motor

Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Nože na sekání

Nádoba na sekání
Plynulé ovládání
rychlosti
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15 nastavení rychlosti pro
dokonalé zpracování potravin

700W motor

Ergonomicky tvarovaná rukojeť
Jednoduché použití, snižuje napětí při zpracovávání. Ovládací tlačítko je zabudované v rukojeti,
umožňuje tak držet přístroj v přirozené poloze
ruky. Stabilní a pohodlné ovládání. Měkký potah
z protiskluzovými vlastnostmi zabraňuje náhodnému vyklouznutí z ruky.

Praktické víčko, rovněž slouží
jako protiskluzová podložka

Nerezový nástavec na mixování
Unikátní rozšířený design nástavce v kombinaci
s vnitřním žebrováním redukuje sání pro snadnější zpracování potravin. S dálkou 24 cm
je vhodný pro mixování i ve vysokých hrncích.

750ml nádoba na sekání
s vysoce odolnými noži
vhodnými i pro drcení ledu

1,25l nádoba
na sekání
Šlehací nástavec

Více informací na www.catler.cz
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RC 4010
MULTIFUNKČNÍ
HRNEC
Kapacita 1,8 l

Program přípravy omáček

Program přípravy rizota
Program přípravy
rýže a vaření v páře
2 programy
pomalého vaření
Funkce Keep Warm
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Poklička z temperovaného skla

Speciální programy přípravy potravin

Poklička je vyrobena z temperovaného,
vysoce odolného skla. Součástí je i otvor
pro únik páry. Je vhodná pro mytí
v myčce nádobí.

Program přípravy rizota, program přípravy
omáček a dušených pokrmů, program
přípravy rýže a potravin v páře, 2 programy
pomalého vaření. Snadno a rychle připravíte Vaše oblíbené jídlo pro celou rodinu.

Funkce Keep Warm
Unikátní funkce Keep Warm
(uchovávání v teple) se automaticky
zapne po dokončení programu
přípravy potravin. U programu
přípravy rizota 30 minut,
u programu pomalého vaření
až 5 hodin. Už nikdy Vám jídlo
nevystydne.

Kapacita 1,8 l

Nerezová napařovací miska
Ideální pro přípravu zeleniny, mořských
plodů a ryb, drůbeže apod. v páře.

Vyjímatelný přívodní kabel
Přívodní kabel je možné snadno
odpojit od hrnce a umožní Vám
tak servírovat připravené jídlo
přímo z hrnce. Pohodlné
a praktické

Více informací na www.catler.cz
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DF 4010
FRITÉZA
2200W tepelné těleso
Technologie Cool Zone
3l nádoba na fritování
Nastavitelný termostat
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Nastavitelný termostat
Technologie Cool Zone
Technologie Cool Zone vytváří na dně fritovací nádoby
chladnou zónu, která zabraňuje připalování zbytků
potravin, a prodlužuje tak dobu použití oleje
až dvojnásobně.

Proces fritování je řízen přesným elektronickým termostatem ve volitelném rozsahu
150 – 190 °C.

2200W vyjímatelné
tepelné těleso

3l nádoba na fritování
Objem nádoby 3 l je ideální pro běžné
domácí použití. Vyjímatelný koš
na fritování s kapacitou 1 kg spolu
s vyjímatelnou nádobou na fritování
jsou vhodné pro mytí v myčce na nádobí.

Jedinečný design
Fritéza DF 4010 má tělo i součásti
vyrobeny z ušlechtilé nerezové oceli
a vysoce odolného plastu. Broušený
povrch zajišťuje efektní vzhled
a snadnou údržbu.

Více informací na www.catler.cz

77

TS 4011
TOASTER
Inteligentní systém ovládání
Spuštění toastu do toastovacího otvoru pouhým
stisknutím tlačítka. Zvuková signalizace TOAST
READY oznámí, že toastovací cyklus je dokončen.
Toast je automaticky zdvižen a připraven k odebrání.
Chcete-li toast ještě krátce dopéct, stiskněte tlačítko
A BIT MORE, a bude automaticky spuštěn
do toastovacího otvoru pro krátké dopečení.

Funkce Lift & Look
Tato funkce umožňuje automatický zdvih a opětovné
spuštění toastu kdykoli během toastovacího cyklu
bez nutnosti jeho přerušení. Když je toast zdvižen,
můžete zkontrolovat stupeň opečení a v případě
potřeby stisknutím tlačítka CANCEL ukončit proces
opékání.

Funkce CRUMPET
Funkce „CRUMPET“ je ideální pro opékání anglických
lívanců, rozkrojených žemlí a bagelů - umožňuje
intenzivnější opečení anglických lívanců, rozkrojených
žemlí a bagelů z jedné strany.
Na tento produkt je poskytována prodloužená záruka 3 roky.
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TS 4010
TOASTER
Extra široké opékací otvory
vhodné pro různé druhy chleba

Funkce automatického centrování
zajišťuje rovnoměrné opečení

Rychlá a snadná příprava toastů
Podsvětlený displej zobrazuje nastavený stupeň opečení
a po spuštění toastovacího cyklu se zahájí odpočítávání
doby opékání. Dokončení procesu opékání oznámí
zvuková signalizace TOAST READY.

Páčka s funkcí „Lift and Look“
Umožňuje v průběhu opékání pečivo zdvihnout a zkontrolovat
stupeň jeho opečení. Díky funkci „High Lift“ snadno vyjmete
menší krajíčky chleba, anglických lívanců, apod.
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Více informací na www.catler.cz
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KS 4010
VÁHA
Digitální kuchyňská váha KS 4010
je vybavena funkcí Tara, která umožňuje vážit
jednotlivé ingredience v jedné misce. Po navážení jedné ingredience stisknutím tlačítka Tare
vynulujete displej a budete moci pokračovat
ve vážení dalších ingrediencí.

Praktické uložení
Digitální kuchyňskou váhu můžete
jednoduše a prakticky zavěsit na držák
k ostatnímu kuchyňskému nářadí, čímž
zajistíte, že ji budete mít stále při ruce.
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SM 2011
MLÝNKY
NA SŮL A PEPŘ
Nastavitelná hrubost mletí
Mlýnky na pepř a sůl SM 2011 jsou vybaveny
otočným kolečkem pro nastavení hrubosti mletí.
Otočné kolečko se nachází na spodní straně
mlýnku. Pro hrubé mletí otáčejte proti směru
hodinových ručiček a pro jemnější mletí otáčejte
po směru hodinových ručiček.

Více informací na www.catler.cz
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Technické Specifikace
ES 9010
Napájení:

ES 8012

ES 8010

220 - 240 V ~ 50 Hz

230 - 240 V ~ 50/60 Hz 230 - 240 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz

ES 4011

CG 8010

MF 8010

KB 2010
–

Příkon:

1800 - 2200 W

1560 - 1850 W

1200 - 1450 W

1100 - 1200 W

1200 - 1300 W

165 W

500 W

–

Rozměry:
(v × š × h)

39 × 41 × 38 cm

42 × 31 × 30 cm

36,9 × 33,7 × 31 cm

32 x 25,4 x 30,5 cm

33 × 23 × 28 cm

40 × 15,5 × 22 cm

26 × 15 × 16 cm

11,5 × 12,5 × 11 cm

Hmotnost:

12,9 kg

9,7 kg

10,5 kg

6,9 kg

5,5 kg

2,63 kg

1,6 kg

0,38 kg

GR 8030

GR 8012

GR 4011

JE 8011

JE 4011

JE 4010

CP 8010

Napájení:

220 - 240 V ~ 50 Hz

220 - 240 V ~ 50/60 Hz

220 - 240 V ~ 50 Hz

230 - 240 V ~ 50 Hz

230 - 240 V ~ 50 Hz

230 - 240 V ~ 50 Hz

230 - 240 V ~ 50 Hz

Příkon:

2000 - 2400 W

2000 - 2400 W

1850 - 2200 W

1380 - 1500 W

1200 - 1300 W

1200 - 1300 W

100 - 110 W

Rozměry:
(v × š × h)

18 x 43 x 38 cm

15,9 x 48,9 x 38,1 cm

14,6 x 38 x 34,9 cm

41,9 x 31,8 x 21,6 cm

40,7 x 32,4 x 17,8 cm

40,7 x 32,4 x 17,8 cm

43,2 x 33 x 21,6 cm

Hmotnost:

8,76 kg

8,9 kg

5,8 kg

7,4 kg

5,4 kg

5,4 kg

4,7 kg

Napájení:

TM 8010

KE 8010

KE 4012

FP 8010

BL 8011

220 - 240 V ~ 50 Hz

220 - 240 V ~ 50 Hz

220 - 240 V ~ 50 Hz

220 - 240 V ~ 50 Hz

220 - 240 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz

230 - 240 V ~ 50 Hz

KM 8011

RC 4010

DF 4010

2000 W

2200 - 2400 W

Příkon:

1680 × 2000 W

2200 × 2400 W

2200 × 2400 W

1100 - 1200 W

1000 W

Rozměry:
(v × š × h)

21,5 × 16,5 × 25,5 cm

24,8 × 22,2 × 19 cm

22,3 × 22,9 × 15,3 cm 45,5 × 23,5 × 29 cm

44 × 20 × 22 cm

35,5 × 22,3 × 37,5 cm 27 × 31,5 × 29,5 cm

18,8 × 18,3 × 41,1 cm

Hmotnost:

2,2 kg

1,35 kg

1,1 kg

4 kg

8 kg

3 kg

Napájení:
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ES 8013

220 - 240 V ~ 50/60 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz

9 kg

640 - 760 W

2,9 kg

FP 4010

SB 4010

TS 4011

TS 4010

KS 4010

SM 2011

220 - 240 V ~ 50 Hz

220 - 240 V ~ 50 Hz

230 - 240 V ~ 50 Hz

230 V ~ 50 Hz

3 × AAA baterie

6 × AAA baterie

Příkon:

700 W

700 W

900 - 1000 W

970 W

-

-

Rozměry:
(v × š × h)

29 × 29 × 20 cm

-

19,7 × 28,9 × 17,2 cm

19,7 × 27,3 × 17,2 cm

2,2 × 16,8 × 24,1 cm

21,3 × 5,5 × 5,5 cm (*)

Hmotnost:

2,9 kg

-

2,25 kg

1,98 kg

0,6 kg

0,3 kg (*)

Poznámky

Výhradní dovozce do ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, CZ-25101 Říčany
Zákaznický servis: info@catler.cz
www.catler.cz

