
Botmixer, CleverMixx, 400 W, fehér
MSM24100

Beépített tartozék
1 x Turmix-/mérőkehely
1 x Botmixer fej
nemesacél

A Bosch CleverMixx: A teljes körű segítség
a még szórakoztatóbb konyhai munkáért.
● Az ergonomikus fogantyúval a CleverMixx tökéletesen

illeszkedik a kezébe, és az alacsony súlya egyszerűvé és
kényelmesebbé teszi.

● Egyszerű pépesítés és keverés, bosszantó kifröccsenés nélkül,
hála az újonnan kialakított, rozsdamentes acél mixerszárnak.

● Az új nemesacél keverőszár rozsdamentes. Minden tartozék
mosogatható mosogatógépben.

● Tartozék mérőpohár - mérje meg a hozzávalókat egyszerűen és
könnyen, majd keverje össze őket ugyanott.

● Az összetevők tökéletesen elkeverednek és pürésednek nagyon
rövid idő alatt - a nagy teljesítményű 400 W-os motornak
köszönhetően.

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  375 x 60 x 60
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 430 x 110 x 110
A paletta méretei :  190.0 x 80.0 x 120.0
Csomagolási mennyiség kartononként :  6
Készülékek száma palettánként :  240
Nettó súly (kg) :  0,828
Bruttó súly (kg) :  1,0
EAN-kód :  4242002941554
Teljesítményigény (W) :  400
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50/60
Csatlakozókábel hossza (cm) :  120,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatl. föld. nélk., 2.5A
Engedélyező okirat :  CE, Eurázsiai, Morocco, SIQ
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Botmixer, CleverMixx, 400 W, fehér
MSM24100

A Bosch CleverMixx: A teljes körű segítség a
még szórakoztatóbb konyhai munkáért.

Kiváló eredmények

- 400 Wattos motor - alacsony zajszint, könnyű és gyors
működtetés

- Innovatív, éles, négyszárnyú QuattroBlade penge - megkönnyíti
a pürésítés, keverés és aprítás folyamatát.

Kényelem

- Pürésítés, keverés és pépesítés: az ergonómikus fogantyú
könnyű Clever Mixx tökéletesen kézbe illik ami könnyeddé és
egyszerűvé teszi a munkát.

- Kifröccsenésmentes üzem, hála az új, innovatív
botmixerszárnak.

- A magas minőségű rozsdamentes acél mixerszár élelmiszer
biztonsági szempontból megfelelő, íztelen és az anyaga
nem színez. Ideális forró levesek, mint a sárgarépa- vagy
paradicsomleves előkészítéséhez.

- Könnyű tisztítás: a mérő / keverőpohár és a rozsdamentes,
kiváló minőségű inox keverőszár mind mosogatógépben
tisztítható, így biztosítva a nagyon kényelmes tisztítást.

Biztonság

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

- Biztonságizár: bayonett-zár a gép és a botmixer-szár között

Rugalmasság

- Levehető nemesacél keverőszár

- Átlátszó, skálázott keverőtál
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