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VAŠE VÝHODY  

• Mycusini 2.0 spája nadčasový dizajn so žiarivou ružovou – ikona medzi kuchynským riadom  

• Veľký 3,5" dotykový farebný displej pre rýchly prístup k integrovanej knižnici šablón s viac ako    

   1 000 kreatívnymi objektmi vrátane ukážky objektov  

• Integrované osvetlenie so vzrušujúcim konceptom osvetlenia  

• Jednoduché čistenie vďaka zaobleným rohom, výrobnú plošinu možno pri čistení odobrať  

• Mycusini 2.0 pracuje so špeciálnymi 3D čokoládovými náplňami, ktoré sú súčasťou balenia –   

    pre okamžitý pocit úspechu  

• Bezplatný vstup do klubu mycusini, Jednoduchá tvorba 3D objektov, jednotlivých nápisov  

    a mien  

• Nie väčší ako kávovar a pútač do každej kuchyne 
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Viac informácií o 3D tlačiarni čokolády mycusini 2.0 

Obsah balenia 

Produkt   Množstvo   

 Model Starter Comfort Premium 

Bezplatný prístup do klubu mycusini Áno Áno Áno 

Odnímateľná pracovná platňa 1 1 1 

12 V napájací zdroj so zásuvkou 1 1 1 

SD karta mycusini s viac ako 1 000 3D šablónami 

(vrátane USB čítačky kariet SD) 
1 1 1 

mycusini 3D prehľad šablón, brožúra so všetkými 

3D objektmi na karte SD 
1 1 1 

mycusini kazeta z nerezu 1 2 2 

mycusini silikónová podložka 1 3 3 

mycusini 3D Choco na 10 náplní 1 3 5 

mycusini štandardná čistiaca pinzeta 1 1 - 

mycusini nereová pinzeta - - 1 

mycusini 3D kniha receptov - - 1 

mycusini darčeková krabička Butterfly (4 ks) - - 1 

mycusini 3D skúšobná súprava pralinkových náplní 
(4 druhy, 2 porcie à 30 g) 
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mycusini® 3D čokoládové kombinácie - so zárukou úspechu 
 

S mycusini môžete ľahko realizovať svoje čokoládové sny. Naša 3D Choco nevyžaduje žiadne 

temperovanie - vložte ju, krátko predhrejte a môžete začať. 

 

VAŠE VÝHODY: 

• Optimálne prispôsobené mycusini – so zárukou úspechu pre najlepšie možné výsledky  

• V praktických náplniach pripravené na použitie  

• mycusini 3D Choco poteší aj chuťou. Sme si istí, že sa vám bude páčiť. 

 

ZÁRUKA úspechu mycusini® 

Uskutočnite svoje kreatívne nápady – bez predbežných znalostí.  

Naši cukrári, kuchári a špecialisti na jedlo vyladili mycusini a 3D Choco tým najlepším možným spôsobom. 
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NÁPLNE - praktické a pripravené na použitie  

Náplne mycusini 3D Choco sú zabalené v tenkom syntetickom obale. Jedna náplň naplní dve kazety.  

Ak ich chcete použiť, odrežte náplň v mieste označenia a vložte ju s puzdrom do kazety mycusini.  

Vaše prsty tak zostanú vždy čisté.  

Mycusini sa automaticky predhrieva. Hneď ako sa 3D Choco zmäkne, môžete začať s mycusini. 

 

VÝKON 

Vďaka jemnému rozlíšeniu tlače je mycusini 3D Choco vysoko ekonomický. S jednou náplňou kartuše 

vyrobíte cca. 2-3 ks 3D Choco objektov alebo 3-12 nápisov v závislosti od veľkosti a výšky objektu.  

Jedna náplň kazety vystačí napr. na 12 nápisov Simon, 4 pusinky alebo 4 motýle. 

 

 

POSTUP prípravy 
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                               Aké druhy mycusini® 3D čokolády existujú? 

 

 

 
 

mycusini® 3D biela čokoláda:  

Jemnú sladkosť bielej 3D Choco harmonicky dotvára dotyk 

pravej vanilky. 

 

mycusini® 3D ružová čokoláda:  

Jemná sladkosť pripomína bielu čokoládu. 

 

mycusini® 3D modrá čokoláda:  

Jemná sladkosť pripomína bielu čokoládu. 

 

mycusini® 3D tmavá čokoláda: 

Klasická chuť, typická pre horkú čokoládu, rafinovaná s 

nádychom pravej vanilky. 

 

mycusini® 3D tmavá čokoláda s pomarančovou 

príchuťou:   

Ovocný tón pomaranča dodáva chuti osviežujúci dôraz. 

Dychberúca kombinácia. 

 

mycusini® 3D tmavá čokoláda s malinovou príchuťou: 

Ovocná ľahkosť spojená s pôžitkom z tmavej čokolády. 

Pre snílkov. 

 

mycusini® 3D tmavá čokoláda s kokosom:  

Slnko, piesok a kokosové palmy. Čistý karibský pocit. 

 

mycusini® 3D zelená čokoláda:  

Jemná sladkosť pripomína bielu čokoládu. 

 

mycusini® 3D žltá čokoláda:  

Jemná sladkosť pripomína bielu čokoládu. 
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