
Botmixer, MaxoMixx, 1000 W, Nemesacél
MS8CM61X1

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

A teljesítmény és a vezérlés legjobb
keveréke a hatékony mixeléshez.

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  402 x 63 x 63
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 340 x 278 x 400
A paletta méretei :  185.0 x 80.0 x 120.0
Készülékek száma palettánként :  45
Nettó súly (kg) :  3,567
Bruttó súly (kg) :  4,7
EAN-kód :  4242005189595
Teljesítményigény (W) :  1000
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50/60
Csatlakozókábel hossza (cm) :  260,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
Engedélyező okirat :  CE, Eurázsiai, SIQ
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Botmixer, MaxoMixx, 1000 W, Nemesacél
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A teljesítmény és a vezérlés legjobb
keveréke a hatékony mixeléshez.

Kiváló eredmények

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

- Bosch QuattroBlade Pro szívásgátló technológiával: hatékony
mixelés megszakítások vagy kifröccsenés nélkül a 4 pengéjű
kés és a csökkentett szívás révén.

- 12 sebességfokozat: ideális sebességet biztosít
minden alkalmazáshoz. Extra turbó funkció a maximális
teljesítményért, egyetlen gombnyomással.

Kényelem

- Rugalmas spirálzsinór: körbetekerhető a praktikus és hatékony
kábeltárolás érdekében

- Kiváló kezelhetőség hála a csúszásmentes fogantyúnak, az
ergonómikus kialakításnak valamint a nagy gomboknak

- A Bosch szabadalmaztatott "klikk" mechanizmusa: minden
erőfeszítés nélkül segít a botmixer szár és tartozékainak a
rögzítésében és leválasztásában

- A keverőpálca és az összes többi tartozék is mosogatógépben
mosható, kivéve az univerzális szeletelő és a kockázó
feltéteket.

Biztonság

- Bosch biztonsági retesz: a szabadalmaztatott "Klikk"
mechanizmusnak köszönhetően a botmixer szár, az univerzális
aprító, a habverő és kockára vágóval ellátott aprító hallhatóan
reteszelődik.

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

Rugalmasság

- Innovatív aprítófeltét különféle betétekkel a daraboláshoz,
szeleteléshez, aprításhoz és dagasztáshoz. A tál 1,25 liter
űrtartalommal rendelkezik a dagasztó eszközzel kombinálva,
könnyű tészták készítéséhez.

- Innovatív Kubixx kockázó feltét állandó zöldségekhez,
gyümölcsökhöz az állandó, 9 mm-es kockázáshoz

- Univerzális aprító, kivehető, finomra élezett nemesacél késsel

- 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.

- Nemesacél habverőszár a tojásfehérje habhoz és krémek
valamint ízletes palacsintatészta keveréséhez

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