Blender ręczny, MaxoMixx, 1000 W, Czarny,
Czarny
MS84CB6110

Elegancja i wysoka wydajność w jednym.
Blender ręczny w kolorze karbonowej
czerni - działa tak dobrze, jak wygląda.
●
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Wyjątkowa moc: silnik o mocy 1000 W gwarantuje szybkie i
doskonałe przetwarzanie nawet najtwardszych składników.
Innowacyjny nóż ze stali szlachetnej QuattroBlade Pro z 4-ma
ostrzami gwarantuje doskonałe rezultaty pracy. Technologia
zapobiegająca zasysaniu stopy miksującej do dna naczynia.
Wysokiej jakości obudowa oraz miękki, wygodny uchwyt.
Ergonomiczny kształt ułatwia trzymanie blendera w dłoni.
Płynna regulacja prędkości w ramach 12-proponowanych
ustawień. Dodatkowo funkcja pracy Turbo.
Rozciągliwy kabel: przewód zapewniający maksymalną
elastyczność podczas pracy.

Dane techniczne

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x Pokrywa ochronna
1 x Pojemnik do miksowania / miarka
1 x Mikser reczny
stal szlachetna

Wymiary urządzenia :
402 x 63 x 63 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :
448 x 109 x 109 mm
Wymiary palety :
200.0 x 80.0 x 120.0
Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym :
6
Standardowa ilość jednostek na palecie :
240
Masa netto (kg) :
1,1 kg
Masa brutto (kg) :
1,3 kg
Moc przyłączeniowa (W) :
1000 W
Napięcie (V) :
220-240 V
Częstotliwość (Hz) :
50/60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego :
260,0 cm
Rodzaj wtyczki :
Wtyczka Gardy bez uziemienia
Świadectwa homologacji :
CE,
E17D
UKCA
marking,
Eurasian,
SIQ,
Ukraine
Wyposażenie standardowe :
1 x Pokrywa ochronna, 1 x Pojemnik do
miksowania / miarka, 1 x Mikser reczny, stal szlachetna
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Blender ręczny, MaxoMixx, 1000 W, Czarny,
Czarny
MS84CB6110
Elegancja i wysoka wydajność w jednym.
Blender ręczny w kolorze karbonowej czerni
- działa tak dobrze, jak wygląda.

- MS84CB6110
- Blender ręczny
- kolor: carbon black / czarny
Doskonałe rezultaty

- Wysokowydajny, elegancki blender z silnikiem o mocy 1000 W
gwarantyjący doskonałe rezultaty pracy nawet w przypadku
przetwarzania twardych składników.

- Stopa ze stali szalchetnej z innowacyjnym nożem

QuattroBlade Pro z 4-ma ostrzami. Technologia zapobiegająca
zasysaniu stopy do dna naczynia oraz rozpryskiwaniu
przetwarzanej żywności.

- Regulacja prędkości – 12 ustawień. Optymalny wybór dla

każdego rodzaju przetwarzanych składników. Dodatkowy
przycisk Turbo dla chwilowego osiągnięcia maksymalnych
obrotów.

Komfort

- Komfortowa i bezpieczna obsługa. Ergonomiczny,
antypoślizgowy uchwyt SoftTouch.

- Przycisk zwalniający końcówkę miksującą - opatentowane
rozwiązanie przez markę Bosch - gwarantuje wygodne
uwalnianie końcówki miksującej po zakończonej pracy.

- Łatwe czyszczenie: stopa blendera oraz pozostałe akcesoria

za wyjątkiem pokrywy rozdrabniacza, przekładni końcówki do
ubijania oraz pompy próżniowej są przystosowane do mycia w
zmywarce.

Bezpieczeństwo

- Opatentowany przycisk zwalniający akcesoria. Pozwala na

bezproblemowe odłączenie końcówek od korpusu urządzenia.

- Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego są wolne od
bisfenoli (BPA free).

Wszechstronność

- Wysokiej jakości stopa miksująca ze stali szlachetnej.

Niezawodna jakość niemieckiej marki. Solidność i trwałość na
lata. Odporna na korozję, nadaje się do mycia w zmywarce.

- Pojemnik do miksowania z miarką. Pokrywa ułatwiająca
przechowywanie żywności.
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