
Mixer

MMB66G7M
fekete / szálcsiszolt rozsdamentes acél
Turmixgép
MMB66G7M

Beépített tartozék
1 x Tömőfa
1 x Univerzális aprító

A SilentMixx Pro: a Bosch legcsendesebb
turmixa - most HighSpeed programmal,
továbbá univerzális aprítóval és smoothie
szűrővel.
● A SilentMixx Pro turmix az innovatív zajcsökkentő rendszernek

köszönhetően hatékony, alacsony zajszintű működést biztosít,
hála az innovatív zajcsökkentő rendszernek.

● Zúzott jég vagy apróra vágott összetevők - az automatikus
programoknak köszönhetően mindig egy gombnyomásra
megkapja a tökéletes eredményeket.

● Élvezze a tökéletesen feldolgozott eredményeket pillanatok
alatt, különösen a fagyasztott vagy rostos gyümölcsök esetén
vagy zöldségeknél, a HighSpeed programnak köszönhetően.

● Az EasyKlick Knife kiváló eredményeket garantál, és könnyen
eltávolítható a tisztításhoz.

● A ThermoSafe üvegedény extra vastag üvegből készült -
forró levesek és jéghideg italok egyszerű és biztonságos
elkészítéséhez.

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  437 x 196 x 237
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 220 x 385 x 460
A master case méretei (mm) :  240 x 400 x 470
A paletta méretei :  205 x 80 x 120
Csomagolási mennyiség kartononként :  1
Készülékek száma palettánként :  32
Rétegenkénti egységek száma :  4
Nettó súly (kg) :  5,7
Bruttó súly (kg) :  6,3
EAN-kód :  4242005064809
Teljesítményigény (W) :  900
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50/60
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
Engedélyező okirat :  CE
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A SilentMixx Pro: a Bosch legcsendesebb
turmixa - most HighSpeed programmal,
továbbá univerzális aprítóval és smoothie
szűrővel.

Kiváló eredmények

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

- Magas minőségű ThermoSafe üvegkehely a forró levesek és
hideg italok biztonságok elkészítéséért

- Tömőeszköz az összetevők egyszerű feldolgozásához,
különösen fagyasztott összetevők esetén és sűrű turmixokhoz.

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

- Jég apírítására is alkalmas

Kényelem

- Tartós, nemesacél Easy KlickKnife a pontos vágáshoz,
aprításhoz és keveréshez - és könnyen tisztítható

- 3 automata program a törtjéghez, aprított összetvőköz és a
HighSpeed (nagy sebességű) feldolgozáshoz

- 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

- Tömőeszköz a könnyű feldolgozáshoz.

- Aprító feltét kisebb adagokhoz (pl: hagyma)

- Szűrő aprómagú gyümölcsökből készült gyümölcslevekhez és
szójatejhez
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