
Megvásárolható tartozékok konyhai robotgéphez

MUZ9TM1 TastyMoments életmód csomag 5-az-1-ben
multi aprító szett az ízletes smoothiek és
finom pestó kreációkhoz.
● Kompakt és sokoldalú multi aprító szett, jól bevált

funkciókkal: egy gyógynövény / fűszer őrlővel, aprító és keverő
praktikus tárolóval és ToGo megoldással.

● Hatékony őrlő a kávébab, gabonafélék, fűszerek, diófélék,
cukor, stb számára. A zöldség, a gyümölcs, a hús, a kemény
sajtok és a gyógynövények gyors aprítását könnyűvé teszi az
univerzális aprítóval. Különösen hatásos a pesto és az előételek
vagy a desszertek készítéséhez.

● Praktikus turmix a levesek gyors és könnyű pürésítéséhez és
mindenféle ital keveréséhez. Tartalmaz egy praktikus ToGo
kulacsot is útközbenre.

● A további kelyhek és a hozzájuk tartozó fedelek különösen
praktikusak, és lehetővé teszik az apróra vágott
fűszernövények, fűszerek és ételek könnyű tárolását.

● Az OptiMUM készülékkel használható

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  x x
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 214 x 254 x 240
A paletta méretei :  189 x 80 x 120
Készülékek száma palettánként :  120
Nettó súly (kg) :  1,6
Bruttó súly (kg) :  1,9
EAN-kód :  4242002943732
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Megvásárolható tartozékok konyhai robotgéphez

MUZ9TM1

TastyMoments életmód csomag 5-az-1-ben
multi aprító szett az ízletes smoothiek és
finom pestó kreációkhoz.

Kiváló eredmények

- 5-az-1-ben multi mill tartozékszett: turmix, őrlő, aprító, tároló
és ToGo funkció

- Örlés a kemény hozzávalók feldolgozására, pl. kávébab,
keménysajt, magok, fűszerek vagy jégkocka

- Az aprítókés alkalmas a gyógynövények, mogyoró, hagyma és
fokhagyma nagyon gyors és precíz feldolgozására is.

Kényelem

- Találja meg egyszerűen melyik meghajtóra kell felhelyezni a
tartozékot - minden meghajtó és tartozék külön színnel jelölt

- Minden üvegkehely fedéllel lezárható, így tárolóként is
funkcionál

- A ToGo fedél segítségével a kehelyből könnyen egy praktikus
hordozható tartót lehet kialakítani

Anyag/Dizájn

- Két üvegkehely, fedéllel őrlésre, aprításra és tárolásra

- Műanyag kehely italokhoz, smoothiekhoz vagy levesekhez
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