
Blender de mână, MaxoMixx, 1000 W, Inox
MS8CM61V5

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

Accesorii optionale
MMZV0BT1 STICLA TO GO, MMZV0SB0 CUTIE CU VACUUM
PENTRU DEPOZITARE, MMZV0SB1 CUTIE CU VACUUM PENTRU
DEPOZITARE, MMZV0SB2 CUTIE CU VACUUM PENTRU
DEPOZITARE, MSZV0FB1 SET 10 PUNGI DE CATE 1,2L PT VIDARE,
MSZV0FB3 Set 10 Pungi de 3,8l pt vidare, MSZV0FC2 SET 2 CUTII
PENTRU VIDARE (1,0L), MSZV0FC3 SET 2 CUTII PENTRU VIDARE
(1,0L)

Putere mare pentru pasare eficientă,
funcție de vidare și accesorii cu sistem
de vidare. Te poți bucura de alimente
proaspete în fiecare zi.
● Accesorii pentru vidare incluse: elimină aerul din caserolele

sau pungile pentru vidare pentru a menține alimentele
proaspete mai mult timp.

● Motor de 1000W : suficient de puternic pentru a procesa chiar
și cele mai dificile ingrediente.

● QuattroBlade Pro: cuțit cu 4 lame din oțel inoxidabil pentru
pasare eficientă.

● Carcasă din oțel inoxidabil cu mâner moale, ergonomic pentru
o prindere confortabilă și sigură.

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

Date tehnice
Dimensiuni aparat :  402 x 63 x 63  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 :  2,2  kg
Greutate brută :  2,6  kg
Cod EAN :  4242005223145
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
Accesorii incluse : 
2 x capac, 1 x vas de mixare/măsurare, 1 x baghetă de mixare
din oţel-inox, 1 x tel pentru bătut, 1 x răzătoare universală
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Blender de mână, MaxoMixx, 1000 W, Inox
MS8CM61V5

Putere mare pentru pasare eficientă, funcție
de vidare și accesorii cu sistem de vidare. Te
poți bucura de alimente proaspete în fiecare
zi.

- MS8CM61V5

REZULTATE EXCELENTE:

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

- Cuțit cu 4 lame QuattroBlade Pro cu tehnologie anti-sucțiune:
pasare eficientă, fără întrerupere sau stropire datorită
cuțitului cu 4 lame și a sucțiunii reduse.

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

CONFORT:

- Manevrare excelentă datorită mânerului antialunecare din
material moale, formei ergonomice şi butoanelor mari de
utilizare

- „Mecanism cu clic” brevetat de Bosch: ajută la atașarea
și detașarea fără niciun efort a piciorului de mixare și
accesoriilor

SIGURANŢĂ:

- Blocare de siguranță: datorită „mecanismului cu clic” brevetat,
piciorul de pasare și aparatul de mărunțit universal sunt
blocate cu un clic sonor.

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

VERSATILITATE

- Pompă pentru vidare, caserolă pentru vidare (1,2 l), 3 pungi
pentru vidare (1,2l și 3,8 l)

- 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.

- Accesoriu de mărunţire (volum utilizabil de 500 ml), cu
cuţit din oţel inoxidabil și capac inclus, pentru mărunțirea
diferitelor ingrediente precum zarzavaturi, nuci, ceapă, carne,
brânză.

- 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.

- Curățare ușoară: piciorul de pasare, paharul pentru măsurat/
amestecat și telul pot fi curățate în mașina de spălat vase (cu
excepția celor două capace cu angrenaje)
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