
Blender de mână, ErgoMixx Style, 1000 W,
Inox
MS6CM6166

Accesorii incluse
2 x capac
1 x vas de mixare/măsurare
1 x baghetă de mixare din oţel-inox
1 x tel pentru bătut

Accesorii optionale
MSZV6FS1 : SET ACCESORII BLENDER DE MANA CU VACUUM

Blender de mână ErgoMixx Style: puternic
și versatil. Ajutorul ideal în orice bucătărie.
● Motor de 1000W : suficient de puternic pentru a procesa chiar

și cele mai dificile ingrediente.
● Confort și ergonomie: mâner soft touch pentru siguranță în

utilizare.
● Cuțitul cu 4 lame este ideal pentru o mărunțire optimă, iar

funcția AntiSplash asigură amestecarea ingredientelor fără
stropire.

● Viteză variabilă: 12 trepte de putere și funcție Turbo pentru
consistența perfectă a oricărei compoziții.

● Tocător VarioChopper și tel pentru o multitudine de utilizări.

Date tehnice
Dimensiuni aparat :  393 x 55 x 62  mm
Dimensiuni aparat ambalat :  305 x 200 x 266  mm
Dimensiuni palet :  204.0 x 80.0 x 120.0
Cantitate pe unitate de ambalaj :  2
Numar standard de unitati per palet :  108
Greutate netă :  1,694  kg
Greutate brută :  2,1  kg
Cod EAN :  4242005189625
Putere instalata :  1000  W
Tensiune :  220-240  V
Frecventa :  50/60  Hz
Lungime cablu de alimentare :  140,0  cm
Tip stecher :  Ştecher Gardy-/K. fără împăm.
Certificate de autorizare :  CE, Eurasian, SIQ, Ukraine
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Blender de mână, ErgoMixx Style, 1000 W,
Inox
MS6CM6166

Blender de mână ErgoMixx Style: puternic și
versatil. Ajutorul ideal în orice bucătărie.

REZULTATE EXCELENTE:

- Motor puternic de 1000 W: amestecă, toacă și pasează chiar și
cele mai dificile ingrediente.

- Cele 12 trepte de putere asigură viteza ideală pentru orice
sarcină. Funcție turbo suplimentară pentru performanță
maximă la atingerea unui buton.

- „Funcție AntiSplash” Bosch: procesare confortabilă și ușoară,
fără stropi.

- QuattroBlade: cuțit cu 4 lame din oțel inoxidabil

CONFORT:

- Aparat silenţios, vibraţii reduse

- Manevrare ușoară datorită mânerului "soft touch", a
butoanelor mari şi a formei ergonomice

- Picior blender, cu sistem de detașare tip clic

- Curățare ușoară: piciorul de mixare, telul și dispozitivele
suplimentare (cu excepția angrenajelor) sunt rezistente la
mașina de spălat

SIGURANŢĂ:

- „Blocare de siguranță” Bosch: mulțumită „mecanismului cu
clic” sonor, piciorul de amestecare, noul aparat de mărunțit
Vario și telul sunt conectate în siguranță la motor.

- Fără BPA pentru componentele din plastic ce intră în contact
cu alimentele

VERSATILITATE

- Calitate germană Bosch: piciorul de mixare din oțel inoxidabil
de înaltă calitate este sigur și nu lasă gust mâncării. Este ideal
pentru prepararea supelor calde.

- Noul VarioChopper pentru tocare rapidă a nucilor, ciocolatei
sau brânzeturilor este disponibil în 3 mărimi: S, M, L.
Zdrobește gheața ușor și perfect pentru Caipirinha sau alte
cocktail-uri/smoothie-uri delicioase.

- Tel din oțel inoxidabil pentru a bate albușuri de ou, frișcă și
aluat de clătite

- Vas de mixare gradat (600 ml), cu capac pentru păstrarea
preparatelor în frigider.
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