
Turmix, VitaPower Serie | 2, 450 W, Ezüst
MMB2111S

Kompakt és erős mini turmixgép
szivárgásmentes Tritan ToGo-palackkal.
Élvezze az egészséges turmixokat darabok
nélkül.
● Pro Performance Rendszer: optimális textúra és tökéletesen

friss íz a turmixok számára, még fagyasztott gyümölcsök és
kemény alapanyagok mellett is.

● Magas Bosch motoros szaktudás: nagy teljesítményű
mini turmixgép 450 wattos és 40 000 fordulat / perc
motorfordulatszám mellett

● ProEdge pengék: tökéletes eredmények a Németországban
gyártott hatékony és tartós rozsdamentes acél pengékkel.

● Keverje össze közvetlenül a ToGo palackban
szivárgásvédelemmel: élvezze a turmixokat útközben
egyszerűen, problémák nélkül.

● Csavarható mechanizmus a gyors és könnyed összeszereléshez.
Mosogatógépben mosható alkatrészek a nagyobb kényelem
érdekében.

Műszaki adatok
A készülék méretei :  367 x 122 x 126  mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) :

 250 x 145 x 270  mm
A paletta méretei :  218.0 x 80.0 x 120.0
Készülékek száma palettánként :  192
Nettó súly :  1,300  kg
Bruttó súly :  1,5  kg
EAN-kód :  4242005257492
Teljesítményigény :  450  W
Feszültség :  220-240  V
Frekvencia :  50/60  Hz
Csatlakozókábel hossza :  80,0  cm
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
Engedélyező okirat :  CE, Eurázsiai, SIQ, Ukraine
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Kompakt és erős mini turmixgép
szivárgásmentes Tritan ToGo-palackkal.
Élvezze az egészséges turmixokat darabok
nélkül.

Kiváló eredmények

- Erőteljes motor 450 W-os és 40 000-es fordulat / perc
sebességgel. Alkalmas zöld és jeges turmix készítéséhez

- 0,6 literes térfogatú Tritan ToGo palack 3D áramlásnövelővel

- Kiváló minőségű ProEdge rozsdamentes acél pengék,
Solingen, Németországból.

Komfort / Tisztíthatóság

- Intuitív egygombos működés

- Könnyű tisztítás mosogatógépben mosható alkatrészekkel

Anyag/Dizájn

- Kiváló minőségű fehér ABS ház ezüst metál optikában

- Tritan ToGo palack: törésálló, íz és szag mentes

- Minden, az étellel érintkező műanyag alkatrész BPA mentes.

Beépített tartozékok

- Közvetlen mixelés ToGo palackban - nincs újratöltés.
Ergonomikus forma a könnyű kezelés érdekében.
Szivárgásmentes ivókupak
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