
Megvásárolható tartozékok konyhai robotgéphez

MUZ9VLP1

Beépített tartozék
1 x Multimixer, 1 x Megfordítható reszelőkorong, 1 x
Reszelőkorong, középfinom, 1 x Megfordítható szeletelőkorong, 1
x Tömőfa, 1 x Citrusprés

VeggieLove Plus életmód csomag multi-
mixerrel és három pengével, valamint
aprítóval és citruspréssel, egészséges
vegetáriánus ételek elkészítéséhez.
● Konyha segítő ízletes vegetáriánus ételekhez: három tárcsa

a gyors aprításhoz, reszeléshez és az összetevők széles
választékának szeleteléséhez.

● Meglepően sokoldalú: tartozék citrusprés a friss
gyümölcslevekhez, valamint aprító a gyógynövények, diófélék és
még sok más számára.

● Könnyű összeszerelés a színkódolásnak köszönhetően a
tartozékokon és a gép megfelelő csatlakozóin.

● A nemsacél késeknek nincsenek ízhatásai és könnyű őket
tisztítani.

● Az OptiMUM készülékkel használható

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

 315 x 240 x 230
A paletta méretei :  205 x 80 x 120
Készülékek száma palettánként :  90
Nettó súly (kg) :  1,4
Bruttó súly (kg) :  1,8
EAN-kód :  4242002953458
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VeggieLove Plus életmód csomag multi-
mixerrel és három pengével, valamint
aprítóval és citruspréssel, egészséges
vegetáriánus ételek elkészítéséhez.

Kiváló eredmények

- Fledolgozható gyümölcs- és zöldségfélék, hús, kemény
sajt, gyógynövények és diófélék salátákhoz, levesekhez,
előételekhez és desszertekhez

- 3 korongot tartalmaz a különféle ételekhez(megfordítható
szeletelő korong, megfordítható aprítókorong és
reszelőkorong, közepes finomságú)

- Az aprítókés alkalmas a gyógynövények, mogyoró, hagyma és
fokhagyma nagyon gyors és precíz feldolgozására is.

- Citrusprés a gyümölcsök gyors és hatékony facsarásához

Rugalmasság

- Megfordítható szeletelő lemez vastag és vékony szelet
zöldségekhez (pl uborka vagy káposzta)

- Megfordítható aprítókorong sárgarépa vagy alma durva vagy
finom reszelésére

- Közepes finom reszelő korong diófélékhez, csokoládéhoz vagy
kemény sajtokhoz (például parmezánhoz)

- Citrusprés: narancs, lime és grapefruit facsarására

- Univerzális aprítókés a zöldség, a gyümölcs, a kemény sajtok, a
pesto-fűszernövények és a desszertek gyors vágásához.

Kényelem

- Találja meg egyszerűen melyik meghajtóra kell felhelyezni a
tartozékot - minden meghajtó és tartozék külön színnel jelölt

Anyag/Dizájn

- Nemesacél korongok és aprítókés, melyeknek nincsenek
ízhatásásai és könnyen tisztíthatóak

- Átlátszó fedél és tömőeszköz

Biztonság

- Fedél, biztonsági zárral: a tartozék csak pontos összeszerelés
esetén használható
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