
Turmix, VitaPower Serie | 4, 1200 W, Ezüst
MMB6177S

Beépített tartozék
1 x Tömőfa

Erőteljes turmixgép tartós ThermoSafe
üvegkannával. ProPerformance rendszerrel
kevert turmixok, közvetlenül a ToGo-
palackban is, és az aprító-daráló
rögzítésnek köszönhetően.
● Bosch motor szaktudás: nagy teljesítmény és sebesség 1.200

W-os motorral, 30.000 / perc fordulatszámig.
● Keverje össze közvetlenül a ToGo palackban

szivárgásvédelemmel: élvezze a turmixokat útközben
egyszerűen, problémák nélkül.

● Aprító-daráló tartozék: zöldségek és fűszernövények
aprításához, vagy dió és kávébab pillanatok alatti őrléséhez.

● Könnyű összeszerelés, kezelés és tisztítás: mosogatógépben
mosható alkatrészek, könnyed edényszerelés és kábeltárolás.

● ThermoSafe üveg turmixgép kehely 3D áramlásnövelővel:
hőmérséklet-biztonságos, 1,5l-es kehely a sima feldolgozáshoz.

Műszaki adatok
A készülék méretei :  410 x 230 x 195  mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) :

 305 x 285 x 395  mm
A paletta méretei :  200.0 x 80.0 x 120.0
Készülékek száma palettánként :  48
Nettó súly :  4,7  kg
Bruttó súly :  5,4  kg
EAN-kód :  4242005319275
Teljesítményigény :  1200  W
Feszültség :  220-240  V
Frekvencia :  50/60  Hz
Csatlakozókábel hossza :  100,0  cm
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
Engedélyező okirat :  CE, Eurázsiai, SIQ, Ukraine
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Erőteljes turmixgép tartós ThermoSafe
üvegkannával. ProPerformance rendszerrel
kevert turmixok, közvetlenül a ToGo-
palackban is, és az aprító-daráló rögzítésnek
köszönhetően.

Kiváló eredmények

- Erőteljes motor: 1200 W, akár 30000 fordulat/perc
sebességgel.

- 1,5 liter hasznos térfogatú ThermoSafe üvegkehely
FlowBooster-el

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

- Aprító-daráló tartozék 2 az 1-ben pengével, kiválóan alkalmas
fűszernövények, hagyma, fokhagyma, kemény sajt, hús
aprítására és kávébab, dió és bors darálására.

- Keverőrúd, hogy a sűrű vagy fagyasztott összetevőket is
könnyedén feldolgozhassa

Komfort / Tisztíthatóság

- Két sebességbeállítás és impulzus funkció

- Könnyű tisztítás mosogatógépben mosható alkatrészekkel

Anyag/Dizájn

- Kiváló minőségű ABS ház ezüst metál optikában

- ThermoSafe üvegkehely

- Minden, az étellel érintkező műanyag alkatrész BPA mentes.

Beépített tartozékok

- Aprító-daráló, 70g feldolgozási térfogatig, rozsdamentes acél
penge, BPA-mentes műanyag

- ToGo kulacs, 0,6 l használható űrtartalom, BPA mentes tritan
anyagból

- Keverőrúd a hozzávalók könnyű feldolgozásához
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