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Mixer

fekete / szálcsiszolt rozsdamentes acél
Turmixgép
MMBM7G3M

Szembeötlő minden konyhában: exkluzív
design és kiváló minőségű anyagok.
● Az exkluzív design minden konyhában extra eleganciát ad.
● Rozsdamentes acél ház, ThermoSafe üvegkehely és tartós

Tritan tartozékok - a turmixgépben amely tündököl az exkluzív
anyagoktól.

● Élvezze a friss turmixokat, gyümölcsleveket bárhová is megy. A
2Go üvegek teszik a készüléket az Ön tökéletes társává.

● Kompakt méretű, robusztus üvegkehely bárminek a forró
levesektől a hideg italokig.

● Különleges aprító kis mennyiségű gyógynövény, dió, sajt,
hagyma, stb feldolgozásához.

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  308 x 120 x 116
A master case méretei (mm) :  538 x 356 x 444
A paletta méretei :  175 x 80 x 120
Csomagolási mennyiség kartononként :  6
Készülékek száma palettánként :  90
Nettó súly (kg) :  2,4
Bruttó súly (kg) :  2,8
EAN-kód :  4242002934570
Teljesítményigény (W) :  350
Feszültség (V) :  220-230
Frekvencia (Hz) :  50/60
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatl. föld. nélk., 2.5A
Engedélyező okirat :  CE

Beépített tartozék
2 x Fedél
1 x Univerzális aprító
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fekete / szálcsiszolt rozsdamentes acél
Turmixgép
MMBM7G3M

Szembeötlő minden konyhában: exkluzív
design és kiváló minőségű anyagok.

Kiváló eredmények

- 350 W-os motor: erőteljes motor a mindennapi használathoz

- Magas minőségű ThermoSafe hőálló üveg mixerkehely a forró
levesek és hideg italok biztonságos elkészítéséért

- Rozsdamentes acél kés a tökéletes keveréshez és aprításhoz

- Használható jégkockához és fagyasztott gyümölcsökhöz is

Komfort / Tisztíthatóság

- 2 sebességfokozat a kívánt eredmény elérése érdekében

- Kivehető rozsdamentes acél kés a könnyű tisztíthatóságért

- Mosogatógépálló tartozékok (üveg kehely, fedő, tartozékok)

Anyag/Dizájn

- Rozsdamentes acél ház, krómozott betétekkel

- Magas minőségű ThermoSafe üvegkehely, kompakt méretben:
0.6 l

- Megvilágított LED gyűrű

- Tartós Tritan kiegészítők: törhetetlen, íz- és szagmentes

- Minden műanyag alkatrész, amely az étellel érintkezik, BPA
mentes

Beépített tartozékok

- Tritan 2Go palack (500ml): tökéletes útközben, praktikus
fedéllel

- Tritan aprító (200 ml): kis mennyiségű, például
gyógynövények, dió, hagyma vagy fokhagyma aprítására


