
Botmixer, ErgoMixx Style, 1000 W,
Nemesacél
MS6CM6120

Beépített tartozék
2 x Fedél
1 x Turmix-/mérőkehely
1 x Botmixer fej
nemesacél
1 x Univerzális aprító

Meglepően egyszerű a Bosch ErgoMixx
Style készülékkekel: Maximális
teljesítmény. Optimális kényelem.

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  393 x 55 x 62
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 220 x 195 x 260
A paletta méretei :  197.0 x 80.0 x 120.0
Csomagolási mennyiség kartononként :  2
Készülékek száma palettánként :  144
Nettó súly (kg) :  1,404
Bruttó súly (kg) :  1,7
EAN-kód :  4242005171675
Teljesítményigény (W) :  1000
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50/60
Csatlakozókábel hossza (cm) :  140,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
Engedélyező okirat :  CE, Eurázsiai, SIQ , Ukraine
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Botmixer, ErgoMixx Style, 1000 W,
Nemesacél
MS6CM6120

Meglepően egyszerű a Bosch ErgoMixx
Style készülékkekel: Maximális teljesítmény.
Optimális kényelem.

Kiváló eredmények

- 1000 Watt

- Nagy teljesítményű botmixer erős, 1000 wattos motorral:
egyszerű tisztítás, keverés és aprítás még a legkeményebb
összetevők esetén is

- Sebességválasztó 12 sebesség-beállítással. Minden
alkalmazáshoz biztosítja a megfelelő sebességet

- Extra turbo gomb a maximális teljesítményért egyetlen
gombnyomással. Gyors és egyszerű feldolgozás fröccsenés
nélkül.

- QuattroBlade technológia: innovatív, speciálisan élezett és
edzett négy szárnyú kés a tökéletes eredményekért.

Kényelem

- Csendes, vibrációmentes motor

- Kíváló kezelhetőség a kényelmes, kézreálló formának és a nagy
gomboknak köszönhetően

- Kioldógomb segítségével könnyen levehető mixerfej

- A nemesacél botmixerszár, a keverő- / mérőpohár a fedéllel
és az aprító a fedéllel (a meghajtóműves fedél kivételével)
mosogatógépben mosogatható

Biztonság

- Bosch "biztonsági retesz": a hallható "Klikk mechanizmus"
-nak köszönhetően a botmixer szár és az XL aprító háza
biztonságosan összekapcsolható a motorral.

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

Rugalmasság

- Megbízható, német, Bosch minőség: A kiváló minőségű
nemesacél keverőszár alkalmas az ételekhez és ízsemleges. Ez
az inox anyag nem színeződik el. Ideális forró, finom levesek
elkészítéséhez: sárgarépával vagy paradicsommal.

- Praktikus mini aprító (450 ml), extra kemény és éles pengével,
kiváló minőségű nemesacélból, pontosan és gyorsan aprítja a
gyógynövényeket, dióféléket, hagymát, húst és sajtot a finom
mártásokhoz, krémekhez és még sok máshoz. Fedéllel, a
hűtőszekrényben történő friss tároláshoz.

- Átlátszó keverő/mérőpohár fedéllel a friss és tiszta hűtési
módért.
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