
1/2

Mixer

fekete / szálcsiszolt rozsdamentes acél
Turmixgép
MMB64G3M

A Bosch SilentMixx mixel, darabol és
pürésít. Mindezt gyorsan és könnyedén és
sokkal halakbban, mint bármely más Bosch
turmixgép.
● Hála az innovatív zajcsökkentő rendszernek, a SilentMixx

turmix a leghalkabb a Bosch turmixai közül.
● Az Easy KlickKnife garantálja a tökéletes végeredményt,

valamint könnyen eltávolítható tisztításhoz.
● Smoothiek, törtjég vagy turmixolt hozzávalók - a három egyedi

automata programnak köszönhetően egy gombnyomásra a
kívánt eredményt kapja.

● Vastagfalú ThermoSafe hőálló üveg turmixkehely - a könnyű és
biztonságos turmixoláshoz, legyen szó forró levesekről vagy
jéghideg italokról.

● Kiegészítő tartozékok: a szűrővel az aprómagos
gyümölcsökhöz és a praktikus aprító feltéttel a SilentMixx
készülék igazi mindenes a turmixok között.

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  437 x 196 x 237
Dimensions of the master case (mm) :  237
A paletta méretei :  210 x 80 x 120
Csomagolási mennyiség kartononként :  1
Készülékek száma palettánként :  32
Units per layer :  4
Nettó súly (kg) :  6,0
Bruttó súly (kg) :  6,0
Teljesítményigény (W) :  800
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia :  50/60
Hálózati kábelhossz :  90,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
Engedélyező okirat :  CE

Beépített tartozék
1 x Univerzális aprító
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A Bosch SilentMixx mixel, darabol és
pürésít. Mindezt gyorsan és könnyedén és
sokkal halakbban, mint bármely más Bosch
turmixgép.

Kiváló eredmények

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

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

- Szűrő az aprómagos gyümölcsökhöz és aprító a könnyű és
gyors aprításhoz

- Jég apírítására is alkalmas

Kényelem

- Rozsdamentes acél Easy KlickKnife kés a precíz vágásért,
aprításért és keverésért - és a könnyű tisztíthatóságért

- 3 automata program törtjéghez, smoothiekhez és aprított
hozzávalókhoz

- Megvilágított fokozatmentes kezelőgomb Pillanat funkcióval

Tisztítás

- Könnyen csatlakoztatható Easy KlickKnife kés és
mosogatógépben tisztítható alkatrészek (kehely, fedél,
mérőpohár és tartozékok)

Anyag/Dizájn

- Nemesacél készülékház

- Magas minőségű ThermoSafe hőálló üvegkehely 2.3 l-es
kapacitással (étellel: 1.5 l)

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

Beépített tartozékok

- Aprító feltét kisebb adagokhoz (pl: hagyma)

- Szűrő aprómagú gyümölcsökből készült gyümölcslevekhez és
szójatejhez


