
Mixer

MMBH6P6B VitaBoost, nagy teljesítményű turmix: a
több, mint 30000 fordulattal percenként
kiváló, egészséges smoothiek, shakek,
levesek, fagylaltok valamint sok egyéb étel
készíthető.
● Erős, 1600 Wattos motor több, mint 30000 fordulat per perces

sebességgel, így bármilyen zöldség vagy gyümölcs pillanatok
alatt feldolgozható - és az Ön napi viaminadagját meg kapja
azonnal.

● Hat program: smoothiek, shakek, levesek, szószok, fagylalt és
tisztítás - mindig tökéletes eredmény, gombnyomásra.

● Megbízható, BPA mentes, 2 literes Tritán kehely - ideális nagy
mennyiségekhez is. Tartozék keverőrúd.

● Hat szárnyú nemesacél kés, mely garantálja az extra finom és
krémes eredméynt, még kemény és rostos összetevők esetén
is.

● Receptkönyv több, mint 30 recepttel smoothiek, shakek és
sokminden máshoz. Tippekkel az egészséges étkezéshez.

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  500 x 200 x 225
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 325 x 245 x 445
A master case méretei (mm) :  343 x 258 x 458
A paletta méretei :  190 x 80 x 120
Csomagolási mennyiség kartononként :  1
Készülékek száma palettánként :  30
Rétegenkénti egységek száma :  6
Nettó súly (kg) :  5,4
Bruttó súly (kg) :  6,4
EAN-kód :  4242002997575
Teljesítményigény (W) :  1600
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50/60
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
Engedélyező okirat :  CE
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Mixer

MMBH6P6B

VitaBoost, nagy teljesítményű turmix: a
több, mint 30000 fordulattal percenként
kiváló, egészséges smoothiek, shakek,
levesek, fagylaltok valamint sok egyéb étel
készíthető.

Kiváló eredmények

- Erős motor: 1600 W, 2,2 lóerő, >30000 f/perc

- Tartós, két literes Tritán turmixkehely, melyben akár a forró
levesbe való nyers összetevők is turmixolhatók

- Magas minőségű, hat szárnyú, nemesacél kés

- Keverőrúd, hogy a nehez vagy vagyasztott összetevőket is
könnyedén feldolgozhassa

Komfort / Tisztíthatóság

- 6 automata program a smoothiek-hoz, shakekhez, levesekhez,
szószokhoz valamint jégkrémhez, illetve a tisztító programhoz

- Változtatható sebességfokazatok és pillanat funkció

- Mosogatógépben mosogatható elemek (fedél, keverőrúd)

Anyag/Dizájn

- Műanyag ház, fém betétekkel

- Nagy, két literes Tritán kehely: törésbiztos, íz- és
szagsemleges.

- Minden, az étellel érintkező műanyag alkatrész BPA mentes.

Beépített tartozékok

- Receptkönyv számtalan recepttel, kifejezetten a VitaBoost-hoz
fejlesztve (idegen nyelven)

- Keverőrúd a hozzávalók könnyű feldolgozásához
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