
Motor Spojka Váha (kg) Nádoba 
Príkon 

(W)
Základné vlastnosti

Technické parametre

HBB 250
RIO Blender

Rýchle mixovanie - 0,5 litrové drinky za 20 sekúnd                                                     

Obsah balenia : podstavec, nádoba, nohy s prísavkami, súprava na 
zloženie čepele

Výkon
3/4  HP

450 W

4,00

4,00

Výkon
1/2 HP

Napätie

Gumená

Gumená

Nerozbitná 
stohovateľná 

polykarbonátová 
nádoba s 

objemom 1,25 l

Rýchle mixovanie - 0,5 litrové drinky za 25 sekúnd                                                     

16,5 x 20,3 x 40,6 cm 220 - 240 V

256 €             

179 €             

2018 - 02

Barové BLENDRE pre použitie s DRVENÝM ĽADOM na výrobu mrazených drinkov

Bez DPH  
EUR/ks

Štyri odolné čepele z nerezovej ocele

400 W

Nerozbitná 
polykarbonátová 

nádoba s 
objemom 1,25 l

Dve rýchlosti - univerzálnosť pre presné mixovanie a 
širokú paletu zmesí

16,5 x 20,3 x 38,7 cm 

Dve rýchlosti s pulzovaním - univerzálnosť pre presné 
mixovanie a širokú paletu zmesí

Rozmery (ŠxHxV) cm

220-240 V

Obsah balenia : podstavec, nádoba, nohy s prísavkami, súprava na 
zloženie čepele

Napätie

HBB908 SERIES

Wawe Action System - neustále vmiešavanie obsahu 
do spodnej časti zaručí hladkú zmes bez hrudiek

Sure Grip - gumenné nohy udržujú mixér pevne na 
mieste

Rozmery (ŠxHxV) cm

Senzor proti zaseknutiu spojky - vypne motor pri 
nesprávnom nasadení nádoby

Kopčianska 37, 851 01 BRATISLAVA
Tel./Fax: 02-63 838 249, 63 838 496,   
www.davac.sk, e-mail: office@davac.sk 

1-15 Nápojov/deň

15-25  Nápojov/deň
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Motor Spojka Váha (kg) Nádoba 
Príkon 

(W)

Rýchle mixovanie - 0,5 litrové drinky za 20 sekúnd                                                     

Senzor proti zaseknutiu spojky - vypne motor pri 
nesprávnom nasadení nádoby

Motor Spojka Váha (kg) Nádoba 
Príkon 

(W)

Motor Spojka Váha (kg) Nádoba 
Príkon 

(W)

Super krémová konzistencia

Špeciálny dizajn motora, ktorý ho chráni pred 
prehriatím a predlžuje jeho životnosť 1 335 €          

QuietBlend technológia - redukuje hluk motora

Výber z 5 programov

Cyklus schladenia zariadenia pri vysokej námahe

Dotykový displej

888 €             

709 €             

HBH650                                         
TEMPEST Blender

Wawe Action System - neustále vmiešavanie obsahu 
do spodnej časti zaručí hladkú zmes bez hrudiek

Wawe Action System - neustále vmiešavanie obsahu 
do spodnej časti zaručí hladkú zmes bez hrudiek

880 W

Dve rýchlosti s pulzovaním - univerzálnosť pre presné 
mixovanie a širokú paletu zmesí

17,8 x 20,3 x 45,7 cm 220 - 240 V

Obsah balenia : podstavec, nádoba, nohy s prísavkami, súprava na 
zloženie čepele

Časovač s automatickým vypínaním - nepostrádateľné 
vo vyťažených baroch

Wawe Action System - neustále vmiešavanie obsahu 
do spodnej časti zaručí hladkú zmes bez hrudiek 514 €             

Napätie

Technické parametre
Bez DPH  
EUR/ks

288 €             

Výkon
3 HP

Kovová 6,00

16,5 x 20,3 x 39,3 cm

Technické parametre

Rozmery (ŠxHxV) cm

BLENDRE pre použitie s POLOVIČNÝMI KOCKAMI ĽADU na výrobu mrazených drinkov a jemných kokteilov

HBB 250S                               
RIO Blender

Rozmery (ŠxHxV) cm

Blikajúce červené svetlo v nádobe upozorňuje na 
nesprávne nasadenú nádobu

Časovač s automatickým vypínaním - nepostrádateľné 
vo vyťažených baroch

Obsah balenia : podstavec, nádoba, nohy s prísavkami, súprava na 
zloženie čepele

1000 W

Nerozbitná 
stohovateľná 

polykarbonátová 
nádoba s 

objemom 1,4 l

Rozmery (ŠxHxV) cm

21,6 x 28,6 x 47,0 cm

Napätie

Rýchle mixovanie - 0,5 litrové drinky za 15 sekúnd                                                     

Obsah balenia : podstavec, nádoba, nohy s prísavkami, súprava na 
zloženie čepele

Základné vlastnosti

Základné vlastnosti

220 - 240 V

HBH 450                               
TANGO Blender

Nerozbitná 
stohovateľná 

polykarbonátová 
nádoba s 

objemom 1,4 l

600 W

Nerozbitná 
stohovateľná 

polykarbonátová 
nádoba s 

objemom 1,8 l

Napätie

6,00Kovová
Výkon
1 HP

Časovač - nepostrádateľný pre vyťažené bary

Senzor proti zaseknutiu spojky - vypne motor pri 
nesprávnom nasadení nádoby

220 - 240 V

Rozmery (ŠxHxV) cm Napätie

Dve rýchlosti s pulzovaním - univerzálnosť pre presné 
mixovanie a širokú paletu zmesí

HBH550                                         
FURY Blender

BLENDRE pre použitie s CELÝMI KOCKAMI ĽADU na výrobu drinkov, kokteilov a ľadovej kávy

Základné vlastnosti
Technické parametre

Bez DPH  
EUR/ks

Obsah balenia : podstavec, nádoba, nohy s prísavkami, súprava na 
zloženie čepele

HBH750
ECLIPSE Blender 

Výkon
3 HP

7,00

Kovová 7,00

220 - 240 V

Pamäťová karta pre vlastné ovládanie programov

Nerozbitná 
stohovateľná 

polykarbonátová 
nádoba s 

objemom 1,9 l

KovováVýkon
3 HP

Dve rýchlosti s pulzovaním - univerzálnosť pre presné 
mixovanie a širokú paletu zmesí

Wawe Action System - neustále vmiešavanie obsahu 
do spodnej časti zaručí hladkú zmes bez hrudiek

Výkon
3/4  HP

Gumená 5,00
Odolná nerezová 

nádoba s 
objemom 0,95 l

450 W

Bez DPH  
EUR/ks

16,5 x 22,9 x 43,2 cm

Dve rýchlosti s pulzovaním a prerušovaným cyklom - 
univerzálnosť pre presné mixovanie a širokú paletu 

zmesí

Rozmery (ŠxHxV) cm

17,8 x 20,3 x 45,7 cm

Napätie

220 - 240 V

Rýchle mixovanie - 0,5 litrové drinky za 12 sekúnd                                                     

Obsah balenia : podstavec, nádoba, nohy s prísavkami, súprava na 
zloženie čepele

Wawe Action System - neustále vmiešavanie obsahu 
do spodnej časti zaručí hladkú zmes bez hrudiek

1000 W

15-25  Nápojov/deň

20-50  Nápojov/deň

50-75  Nápojov/deň

50-75  Nápojov/deň

75-100  
Nápojov/

deň
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Motor Spojka Váha (kg) Nádoba 
Príkon 

(W)
QuietBlend technológia - redukuje hluk motora

Výber z 5 programov

Cyklus schladenia zariadenia pri vysokej námahe

Dotykový displej

Wawe Action System

USB vstup pre editáciu programov

Auto Blend - Technológia monitoruje rýchlosť a využitie 
sily na zistenie kedy je drink hotový

Wawe Action System

USB vstup pre editáciu programov

Režim pre automatické cykly

Výkon
3 HP

3 826 €          

30 prednahratých cyklov, možnosť vložiť ďalších 30 
vlastných programov pomocou USB portu. 

HBS1200    
 REVOLUTION  Ice 

Endura - bezkefový motor je navrhnutý aby vydržal 
2,5krát dlhšie a mal výkon 50% efektívnejší ako jeho 
rovesníci. Táto účinnosť umožňuje, aby motor udržal 

rýchlosť i pri vyššom zaťažení, čo minimalizuje 
mixovací čas.

Protihlukový kryt-vďaka nemu je Quantum HBH950 
jeden z najtichších blenderov na svete. Otvára sa do 

výšky iba 53 cm.

Napätie

28,00

Rozmery (ŠxHxV) cm

Dva motory
s výkonom 

  3 HP 
(mixér) 

a
 1/4  HP 

(drvič ľadu)

HBH950
QUANTUM Blender 

Stovky naprogramovaných cyklov - odpadáva potreba 
vyberať cykly, čo znižuje čas 

Časovač s automatickým vypínaním - nepostrádateľné 
vo vyťažených baroch

Usmerňovač vzduchu s dvomi ventilátormi neustále 
vháňa chladný vzduch do motora

Kavitačná kontrola - upozorní barmana, aby pridal viac 
vody, čím chráni pred nekvalitnými drinkami a šetrí čas

1000 W

21,6 x 28,6 x 47,0 cm 220 - 240 V

Pamäťová karta pre vlastné ovládanie programov

KovováVýkon
3 HP

Obsah balenia : podstavec, nádoba, tesnenie, Quiet Shield - 
odhlučnený kryt, uzemnený kábel s prípojkou,

22,9 x 30,5 x 48,3 cm

Rozmery (ŠxHxV) cm

10,00

Nerozbitná 
stohovateľná 

polykarbonátová 
nádoba s 

objemom 1,9 l

220 - 240 V

Špeciálny dizajn motora, ktorý ho chráni pred 
prehriatím a predlžuje jeho životnosť Obsah balenia : podstavec, nádoba, nohy s prísavkami, súprava na 

zloženie čepele

Výkon
3 HP

Kovová 7,00

Nerozbitná 
stohovateľná 

polykarbonátová 
nádoba s 

objemom 2,0 l

1000 W

Základné vlastnosti
Technické parametreHBH755

ECLIPSE Blender 

Wawe Action System - neustále vmiešavanie obsahu 
do spodnej časti zaručí hladkú zmes bez hrudiek

Rozmery (ŠxHxV) cm Napätie

1 403 €          
HBH850 

SUMMIT Blender 

Kovová 11,10

Nerozbitná 
stohovateľná 

polykarbonátová 
nádoba s 

objemom 2,0 l

730 W

1 888 €          

Rozmery (ŠxHxV) cm Napätie

Teplotný ukazovateľ-upozorní pred prehriatím motora, 
je vybavený cyklom ochladenia, ktorý rýchlo znižujte 

teplotu motora a zabezpečujte tak jeho normálnu 
prevádzku

21,6 x 28,56 x 44,50 cm 220 - 240 V

Obsah balenia : podstavec, nádoba, tesnenie, Quiet Shield - 
odhlučnený kryt, uzemnený kábel s prípojkou,

Nerozbitná 
stohovateľná 

polykarbonátová 
nádoba s 

objemom 1,9 l + 
zásobník na ľad

1000 W

Obsah balenia: podstavec, nádoba,zásobník na ľad, nastaviteľné 
nohy s prísavkami,

Násypník so zdvojenými stenami znižuje hluk a 
udržiava ľad v chlade

Senzor v odtoku sníma množstvo odtečenej vody

Senzor na dávkovači zabraňuje používaniu, keď je 
veko otvorené

Revolution porciovací systém - počíta koľko krát 
miešač prejde cez čepeľ a nezávisle od zaťaženia 

motora vydá vždy správne množstvo ľadu 

220 - 240 V

Kovová

33,0 x 43,2 x 76,2 cm

Wawe Action System

Napätie

Bez DPH  
EUR/ks

1 335 €          

75-100  Nápojov/deň

>100  Nápojov/deň

75-100  Nápojov/deň

75-100  Nápojov/deň
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KUCHYNSKÉ MIXÉRY - Mixéry na výrobu jedál 

Váha (kg) Nádoba 
Príkon 

(W)

Výkon
1 HP

6,00
Odolná nerezová 

nádoba s 
objemom 1,8 l

600 W
Dve rýchlosti s pulzovaním pre precízne mixovanie a 

sekanie rôznych druhov jedál a nápojov

HBF 500 S
Food Blender

Model
Bez DPH  
EUR/ksMotor

HBF 500
Food Blender

Dve rýchlosti s pulzovaním pre precízne mixovanie a 
sekanie rôznych druhov jedál a nápojov

Výkon
1 HP

6,00

6,36Výkon
3 HP

Odnímateľné veko umožňuje pridávať ingrediencie 
počas mixovania

Napätie

Obsah balenia: podstavec, polykarbonátová nádoba, nohy s 
prísavkami, súprava na zloženie čepele

Obsah balenia: podstavec, nerezová nádoba, nohy s prísavkami, 
súprava na zloženie čepele

Časovač s automatickým vypnutím

Ukazovateľ teploty upozorňuje, ak sa motor prehreje Nerozbitná 
polykarbonátová 

nádoba s 
objemom 1,9 l

Nastaviteľné rýchlosti mixovania, vysoká rýchlosť a 
unikátna funkcia rezania "one touch" umožňuje 

všestrannosť použitia

Senzor so štyrmi magnetickými kontaktami - zabraňuje 
začatiu mixovania pokiaľ nie je nádoba správne 

osadená

 HBF 600 
Tournant

17,8 x 22,9 x 45,8 cm

Technické parametre

Nerozbitná 
polykarbonátová 

nádoba s 
objemom 1,4 l

600 W

Základné vlastnosti

Odnímateľné veko umožňuje pridávať ingrediencie 
počas mixovania

Rozmery (ŠxHxV) cm Napätie

17,8 x 22,9 x 48,3 cm 220 - 240 V

Obsah balenia: podstavec, nerezová nádoba, nohy s prísavkami, 
súprava na zloženie čepele

Časovač s automatickým vypnutím

892 €             

17,8 x 22,9 x 52,1 cm 220 - 240 V

750 W

220 - 240 V

Rozmery (ŠxHxV) cm

Rozmery (ŠxHxV) cm Napätie

             526 € 

652 €             
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Váha (kg) Nádoba 
Príkon 

(W)

Ukazovateľ teploty opozorňuje, ak sa motor prehrieva 

Funkcia sekania

Senzor so štyrmi magnetickými kontaktami - zabraňuje 
začatiu mixovania pokiaľ nie je nádoba, alebo veko na 

nádobe správne osadené

Predprogramované cykly, ktoré sa dajú meniť 
jednoducho vložením pamäťovej karty

Ukazovateľ teploty upozorňuje, ak sa motor prehrieva

Priehľadné veko s dávkovacím nástavcom

Váha (kg) Príkon (W) Napätie

Ručné mixéry

Váha (kg) Príkon (W) Napätie

Odnímateľné nadstavce na sekanie

 2 rýchlosti 

Typ

 HBF 600 S
Tournant

Technické parametre

Rozmery (ŠxHxV) cm Napätie

17,8 x 22,9 x 48,3 cm 220 - 240 V

Nastaviteľné rýchlosti mixovania, vysoká rýchlosť a 
unikátna funkcia rezania "one touch" umožňuje 

všestrannosť použitia
Obsah balenia: podstavec, polykarbonátová nádoba, nohy s 

prísavkami, súprava na zloženie čepele

Motor

Technické parametre
Bez DPH  
EUR/ks

Univerzálny - vhodný pre všetko od milkshakov až po 
miešanie vajec a cesta na palacinky a vafle

31,8 x 22,9 x 52,1 cm

Rozmery (ŠxHxV) cm

7,6 x 44,5 cm
220 - 240 

V

Bez DPH  
EUR/ks

3,00 206 €             

Základné vlastnosti

 Výkon 3 x 1/3 HP

Obsah balenia: podstavec, motor, miešač, miešacia ihlica a nerezový 
pohár 

3 Separátne Motory - Každý pracuje zvlášť a je 
vybavený vlastným spínačom

Rozmery (ŠxHxV) cm

Precízny motor - každý motor je individuálne 
vybalancovaný pre minimalizovanie vibrácii

Aktivácia motora - užívateľ môže automaticky začať a 
skončiť miešanie vložením alebo vybraním pohára

18,00

300 W

16,5 x 17,1 x 52,1 cm

175 W

Rozmery (ŠxHxV) cm

1 343 €          

483 €             
220 - 240 

V
Výkon 1/3 HP

220 - 240 
V

HMD200 8,00

900 WHMD400

Aktivácia motora - užívateľ môže automaticky začať a 
skončiť miešanie vložením alebo vybratím pohára

Precízny motor - každý motor je individuálne 
vybalancovaný pre minimalizovanie vibrácii

Obsah balenia: podstavec, 3 motory, 3 miešače, 3 miešacie ihlice a 3 
nerezové poháre 

Ochrana čepele znižuje rozstrekovanie potravy na minimum

Základné vlastnosti

Motor z dlhou životnosťou a s nerezovým nadstavcom 

Obsah balenia: motor, odnímateľná tyč na mixovanie, čepele

Nerezová násada na mixovanie s dĺžkou až 23 cm 
ľahko dosiahne až na dno nádoby , jednoducho 

odnímateľná pre ľahšie čistenie

1 039 €          

Základné vlastnosti

750 W

Bez DPH  
EUR/ksMotor

Senzor so štyrmi magnetickými kontaktami - zabraňuje 
začatiu mixovania pokiaľ nie je nádoba správne 

osadená

Mixéry na milkshake-y

Zaťažený podstavec s nožičkami s protišmykovým 
povrchom pre lepšiu stabilitu

22,6 x 37,8 x 48,1 cm 220 - 240 V

Výkon
3,5 HP

11,00
Odolná nerezová 

nádoba s 
objemom 4,0 l

1400-
1500 W

2 052 € HBF 1100 S Rýchlosť otáčok sa nastavuje automaticky podľa 
potreby vzhľadom na objem a tvrdosť ingrediencií.

Rozmery (ŠxHxV) cm Napätie

Obsah balenia: podstavec, nerezová nádoba s priehľadným vekom, 
nohy s prísavkami

Výkon
3 HP

6,36
Odolná nerezová 

nádoba s 
objemom 1,9 l

Technické parametreHMI 200  
Immersion 
Mixer
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Odšťavovače na citrusy

Váha (kg) Príkon (W) Napätie

Indukčný, tichý motor 

Možnosť vložiť poháre vysoké do 15 cm

Všetky vyberateľné časti umývateľné v umývačke riadu

Osvetlený vypínač - vysoko odolný a vodeodolný

Vyberateľná odkvapkávacia mriežka pre vloženie 
vyšších pohárov

638 €             

316 €             

1G96700 
Electric 
Citrus 
Juicer 

Obsah balenia: hliníkový, kyseline odolný podstavec, extra veľká 
nerezová misa, ABS plastové cedidlo, 3 nadstavce na odšťavovanie  

Bez DPH  
EUR/ks

Technické parametre
Základné vlastnosti

Rozmery (ŠxHxV) cm

Obsah balenia: podstavec, nohy s prísavkami, cedidlo, lievik, 
odnímateľný kolektor na šťavu 

Odšťavovanie silou až 1000 Kg

Spoľahlivosť - klasický vzhľad zaručuje spoľahlivý 
výkon

Flexibilita - použiteľný na všetky druhy citrusov

357 €             

Obsah balenia: podstavec, extra veľká misa, plastové cedidlo, 3 
nadstavce na odšťavovanie  

Výlevka, ochranný kryt, nástavec, miska, sitko sú 
vyberateľné pre jednoduché čistenie 

932 
Manual 
Citrus 
Juicer

Nízke ťažisko zaručuje stabilitu prístroja

Tichý motor

220 - 240 
V

17,8 x 22,9 x 49,5 cm 7,00

66900
Electric 
Citrus 
Juicer 

Tri veľkosti nástavcov, vystužených nerezovou oceľou 
pre väčšiu odolnosť

31,7 x 21,7 x 40,9 cm 6,70 150 W
220 - 240 

V

Extra vysoká výlevka - až 21,5 cm od pultu čo 
umožňuje odšťavovanie do vysokej nádoby

Povrch odšťavovača je odolný voči kyselinám z citrusov

Jednoducho odnímateľné časti pre ľahké umývanie

10,00Tri nadstavce na odšťavovanie pre každý druh citrusu. 250 W26,0 x 25,4 x 47,0 cm
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Príslušenstvo a náhradné diely

Obj. číslo Popis
Bez DPH  
EUR/ks

990035800 Spojka               8,37 € 

990036300 Spojka               8,37 € 

990047900 Upevňovací krúžok               7,66 € 

              7,00 € 

              7,70 € 

          109,13 € 

          167,38 € 

          153,43 € 

          153,43 € 

          153,43 € 

          109,13 € 

            24,62 € 

          639,99 € 

          260,92 € 

          153,43 € 

          253,53 € 

              7,70 € 

              7,70 € 

            66,46 € 

            39,38 € 

            30,36 € 

          118,15 € 

          100,92 € 

          123,08 € 

            55,79 € 

            91,08 € 

          104,20 € 

98908

98250

98450

98650

98400

6126-HBB909

6126-HBB908

6126-250S-CE

6126-250-CE

6126-450-CE

6126-650-CE

6126-750-CE

6126-755-CE

6126-950-CE

6126-400-CE

6126-HBF600-CE

6126-HBF600S

6126-HBF1100S

110E

HMIA200B

596700

596701

596702

596703

Nôž, držiak, spojka, tesnenie

Nôž, spojka, matica

Nôž, spojka, matica

Nôž, spojka, matica

Nôž, spojka, matica

Nerezová nádoba 0,95l

Polykarbonátová nádoba 1,25l

Nerezová nádoba 0,95 l

Polykarbonátová nádoba 1,25 l

Polykarbonátová nádoba 1,4 l

Polykarbonátová nádoba 1,8 l

Polykarbonátová nádoba 1,4 l

Polykarbonátová nádoba 2,0 l

Polykarbonátová nádoba 2,0 l

Nerezová nádoba 1,8 l

Polykarbonátová nádoba 1,8 l

Nerezová nádoba 1,8 l

Nerezová nádoba 4,0 l

Nerezová nádoba 0,95 l

Mixovacia tyč

Násadka na odšťavovač - citrus

Násadka na odšťavovač - pomaranč

Násadka na odšťavovač - grapefruit

Sitko na odšťavovač

Pre typy zariadení

Pre modely: 

901, 908, 909, 910, 918, 919

Pre modely:  HBB 908, 
1G918, 919

Pre modely:  HBB 250, 
HBB 250 S

Pre modely: HBB908

Pre modely:  

HBB250, HBB0250S

Pre modely: 

HBB450

Pre modely: 

HBH550, HBH650, HBH750, 
HBH850, HBF600 

Pre modely: 

HBF500S

Pre modely:  

HBB 908

Pre modely: 

HBB 908

Pre modely: 

HBB250S

Pre modely: 

HBB250

Pre modely: 

HBH450

Pre modely: 

HBH550, HBH650, HBH850, 
HBS1200, HBS1400

Pre modely: 

HBH750

Pre modely: 

HBH755

Pre modely: 

HBH950

Pre modely: 

HBF500S

Pre modely: 

HBF600

1G96700
Pre modely: 

1G96700
Pre modely: 

1G96700
Pre modely: 

1G96700

Pre modely: 

HBF600S

Pre modely: 

HBF1100S

Pre modely: 

MILKSHAKE HMD200,400

Pre modely: 
HMI 200

Pre modely: 
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