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Aumento da Qualidade dos 
Alimentos
Porque os tempos exatos de mistura são 

extremamente importantes quando se combinam 

ingredientes para produzir um alimento da melhor 

qualidade, o controle preciso do tempo de um 

equipamento é essencial. Esta operação pode 

sair cara, se o operador precisar ficar olhando o 

equipamento para ter certeza de que o produto 

foi misturado pelo tempo correto. O (FASTIMER)® 

MT-300 é a solução: mistura perfeita - sem custo 

adicional de mão de obra!

Fácil de Usar
As instruções de funcionamento estão impressas 

diretamente na frente do timer MT-300, tornando-o 

fácil de usar por qualquer operador. 

Acione o interruptor no (FASTIMER)®MT-300, escolha 

uma tecla de produto e seu equipamento funcionará 

pelo tempo que tiver sido definido. No fim do ciclo, 

seu equipamento será automaticamente desligado e 

o MT-300 emitirá um sinal sonoro audível até que o 

timer seja desligado.

É possível programar até 6 ciclos de tempo, que 

vão desde 1 segundo até 99 minutos e 59 segundos.

Monitoramento de Toda a Cozinha
A grande tela de LED vermelho vivo, fácil de ler, com 

7 segmentos, torna muito fácil controlar o progresso 

de qualquer ciclo de tempo em toda a cozinha. Os 

custos de mão de obra se reduzem, ao mesmo 

tempo em que se garantem os tempos adequados 

de mistura.

LEDs de Status (um por tecla)
Mantêm  você sempre informado sobre os status de 

execução da mistura.

Controle de Volume
Uma característica básica com três níveis de volume 

programáveis: baixo (low), médio (medium) e alto 

(high). Use o timer na frente ou nos fundos da loja, 

sem incomodar os clientes.

Use em Qualquer Lugar
Cada timer MT-300 para equipamentos vem com 

um gabarito de montagem para garantir o correto 

posicionamento dos parafusos na montagem. Basta 

instalar os parafusos numa superfície adequada, de 

acordo com o gabarito, montar o timer e você já 

estará pronto para começar.

O timer MT-300 para equipamentos se conecta a um 

plugue padrão de três pinos 120 VAC (aterrado) e vem 

equipado com uma tomada elétrica embutida, de 

forma que seu mixer pode ser ligado diretamente no 

timer. Não há necessidade de tomada extra!

Fitas de Menu que Podem Ser 
Mudadas    
Mudar a etiqueta de produto se faz num estalar de 

dedos com as fitas de menu que deslizam facilmente 

para dentro e para fora da lateral do aparelho. Tudo o 

que você precisa fazer é remover a moldura e deslizar 

uma nova fita de menu. 

Suporte de Pós-Venda
Como ocorre com todos os produtos Kitchen Brains®, 

o Timer MT-300 (FASTIMER)® conta com assistência 

de programação 24h, através de um telefone de 

ligação gratuita. Ele garante a qualidade constante 

dos alimentos e aumenta a segurança alimentar 

graças à cronometragem precisa de vários produtos 

durante a fritura, armazenamento, grelhado e mais. 

O Timer para Equipamentos (FASTIMER) ® MT-

300 pode controlar o tempo de vários produtos 

em equipamentos tais como: Liquidificadores, 

Mixers, Processadores de Alimentos, Centrífugas, 

Marinadores, Filtros (timer polish) e Mais 

Características Básicas do MT-
300

• Qualidade constante dos alimentos 

• Fácil de operar, programar e limpar 

• Simples de montar 

• Precisão de mistura: economiza tempo e dinheiro 

• Redução do custo de mão de obra: não há 

necessidade de ficar olhando o equipamento 

funcionar; pode-se realizar outras tarefas 

importantes na cozinha 

• Desligamento automático do equipamento 

• Monitoramento de toda a cozinha - tela grande 

vermelho vivo fácil de ler 

• Fitas de Menu que podem ser mudadas     

• 1 LED de status por tecla de produto 

• Utiliza eletricidade de 120 volts 

• Opção de 3 níveis de volume 

• 6 ciclos de cronometragem 

• Precisão e durabilidade com eletrônica 

(FASTIMER.)® Modelo MT-300
Timer para Equipamentos
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(FASTIMER.)® Modelo MT-300
Timer para Equipamentos

ESPECIFICAÇÕES
MECÂNICAS

• Chassi Série 300 de aço inoxidável, bitola-16 
• Superfície lisa de poliéster, fácil de limpar, 

com texto impresso 
• Temperatura ambiente máxima: 158°F / 70°C, 

95% umidade máx. sem condensação 

ELÉTRICAS
• Uma tela LED de 4 dígitos e 7 segmentos: 

0,625”H 
• Design de circuito integrado de estado sólido 
• Voltagem de entrada: 120VAC, 50/60 Hz, 

1200VA Máximo 
• Saída: carga controlada de até 1200 watts de 

1/3 HP. Fusível protegido, 15 amperes de 
ação lenta, no final da linha. 

• Cabo elétrico: 6ft. (1,83m), aterrado, 3 fios, 
neoprene resistente a óleos

• Vida útil do switch: 1 milhão de acionamentos 
• Vida útil dos indicadores de status: 50 mil 

horas
• Proteção contra ruídos de tensão: mínimo 

de 4 mil volts (nos timers e em todos os 
controles adequadamente instalados) 

PESO BRUTO
• Aprox. 5 lbs. (2,26 kg)

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

MT300  MT-300 Appliance Timer

GARANTIA   
 
Kitchen Brains® dá a seguinte garantia limitada apenas ao comprador 
original: 
Hardware: Produtos de hardware, exceto peças de reposição e 
sondas, têm garantia contra defeitos de material e/ou mão de obra por 
um período de 1 ano a partir da data original da compra.
Peças de Reposição e Sondas: são garantidas contra defeitos de 
material e/ou mão de obra por um período de 90 (noventa) dias a partir 
da data da compra.
Serviços de Informação/Software: os Serviços de Informação ou 
Software são fornecidos “como tal” sem garantia de qualquer tipo, 
decorrente de sua utilização ou funcionamento.
A garantia é válida somente nos Estados Unidos e abrange apenas a 
reparação ou a substituição da peça defeituosa (segundo a decisão da 
Kitchen Brains) e não inclui qualquer custo de mão de obra  associado 
à reparação ou substituição. Fora dos Estados Unidos, a garantia pode 
variar. Entre em contato com o Distribuidor Autorizado no seu país 
para detalhes específicos da garantia.
Esta garantia limitada não se aplica ao desgaste normal ou danos 
resultantes de acidentes, alteração, uso indevido, abuso ou um 
problema devido à operação em voltagens diferentes da especificada 
na placa de identificação do produto e é nula se o número de série 
for removido ou danificado. Nenhuma outra garantia está expressa ou 
implícita, incluindo de comercialização e adequação, e todas as outras 
garantias são excluídas.
Termos e condições adicionais poderão ser aplicáveis. Para obter uma 
cópia completa da garantia consulte www.kitchenbrains.com/warranty

Escritórios internacionais localizados no 
Reino Unido, na China e em Cingapura: 

Europa, Oriente Médio, África e Ásia do Sul 
31 Saffron Court Southfields Business Park 
Basildon, Essex SS15 6SS INGLATERRA 
Tel: +44 0 1268544000 

China  
1803, 18F, No 922 Hengshan Rd  
Xangai  200030, CHINA    
Tel:  +8613916 854 613

Ásia-Pacífico
13A MacKenzie Road
228676    
CINGAPURA     
Tel: +65 983159273

Food Automation - Service Techniques, Inc. 
905 Honeyspot Road, Stratford, CT 06615-7147 USA

Tel: +1-203-377-4414 
Vendas: 1-800-FASTRON    
Fax: +1-203-377-8187 
Para Chamadas Internacionais: +1-203-378-6860

www.KitchenBrains.com 

Suporte técnico de chamada gratuita, 24/7 dos EUA, 

Canadá e Caribe: 1-800-243-9271

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

PATENTES
Os produtos fabricados por Kitchen Brains® estão 
protegidos por uma ou mais das seguintes Patentes 
dos EUA:

5.711.060 5.723.846 5.875.430 6.142.666 5.711.606 
5.723.846 5.875.430 6.142.666 6.339.930 6.401.466             
6.401.467 6.581.391 7.015.433 7.650.833 7.877.291 
8.060.408 8.712.851 

Mais Patentes Estrangeiras e Patentes Pendentes. 
Mais a Patente Licenciada 5.973.297


