
Kézi mixer, HomeProfessional, 575 W, fekete
MFQ4730

A HomeProfessional kézi robotgép prémium
kivitelben: elegáns zongorafekete, rendkívül
erőteljes teljesítménnyel
● Nagy teljesítményű motor 575 Wattal: kiváló eredményeket

biztosít minden sütési vagy főzési feladathoz.
● Két, speciálisan kialakított nemesacél FineCreamer a gyors és

tökéletes feredményhez
● Rozsdamentes acél dagasztószár: biztosítja a kihívást jelentő

keverékek könnyed dagasztását.
● Könnyű készülékház puha tapintású fogantyúval: kényelmes

és biztonságos.
● 4 sebesség plusz turbófunkció: pontos sebességszabályozás

bármilyen recepthez.

Műszaki adatok
A készülék méretei :  142 x 200 x 75  mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) :

 219 x 101 x 232  mm
A paletta méretei :  204.0 x 80.0 x 120.0
Csomagolási mennyiség kartononként :  4
Készülékek száma palettánként :  320
Nettó súly :  1,089  kg
Bruttó súly :  1,2  kg
EAN-kód :  4242002860275
Teljesítményigény :  575  W
Feszültség :  220-240  V
Frekvencia :  50/60  Hz
Csatlakozókábel hossza :  140,0  cm
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatl. föld. nélk., 2.5A
Engedélyező okirat :  CE
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A HomeProfessional kézi robotgép prémium
kivitelben: elegáns zongorafekete, rendkívül
erőteljes teljesítménnyel

Kiváló eredmények

- 575 watt - még a nehéz tészták is könnyen kezelhetők.

- Bizonyított BOSCH motortechnika: erőteljes és robusztus,
csendes és ugyanakkor könnyű

- 5 sebességi fokozat

- Pillanatkapcsoló / Turbó fokozat

Kényelem

- Ergonómikus kialakítású, csúszásmentes, puha tapintású
markolat a biztonságos és kényelmes működés érdekében.
Jobb- és balkezeseknek is kényelmes.

- Kiváló minőségű nemesacél keverőszár vagy univerzális aprító
felszerelhető. Mindkettő speciális kiegészítőként kapható

- A különálló kioldó gomb segítségével könnyen eltávolíthatók a
FineCreamer Turbo habverők és dagasztóvillák

- A kézi keverő és a tartozékok könnyen tisztíthatók. Minden
tartozék - süllyesztett és süllyesztett - mosogatógépben
mosható.

- Feltekerős kábeltárolás, összefogóval

Biztonság

- Minden, az étellel érintkező műanyag rész BPA mentes

Rugalmasság

- 2 rendkívül hatékony FineCreamer turbó habverő a tökéletes
habverés és keverés érdekében. Nagyobb mennyiség a
legrövidebb idő alatt

- 2 stabil dagasztóbetét
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