
Rokas blenderis, ErgoMixx, 600 W, balts
MSM66150

Iekļautie piederumi
2 x Vāks, 1 x Miksera /maisīšanas trauks, 1 x Miksera stienis,
nerūsošā tērauda, 1 x Putošanas slotiņa, 1 x Universālais
smalcinātājs

Rokas blenderis, no kura grūti šķirties
● Jaudīgs 600 vatu motors nevainojama rezultāta sasniegšanai
● 12 ātruma līmeņi un turbo funkcija ļauj tikt galā ar gandrīz

visiem izaicinājumiem
● Miksera statīvs no nerūsējošā tērauda ar četru lāpstiņu

‘QuattroBlade’ asmeni vieglai smalcināšanai un maisīšanai
● Viegls, ar ergonomisku rokturi un gumijas pārklājumu optimālai

saķerei
● Ar ekskluzīviem piederumiem: maisītājs garšaugu, riekstu un

siera malšanai, kā arī putotājs olām un krējumam

Tehniskā informācija
Produkta izmēri (mm) :  393 x 55 x 62
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) (mm) :  405 x 130 x 200
Paletes izmēri :  182.0 x 80.0 x 120.0
Skaits iepakojuma vienībā :  6
Standarta vienību skaits paletē :  144
Neto svars (kg) :  1,348
Bruto svars (kg) :  1,6
EAN kods :  4242002739090
Pieslēguma jauda (W) :  600
Spriegums (V) :  220-240
Frekvence (Hz) :  50/60
Strāvas vada garums (cm) :  140,0
Kontaktdakšas veids :  Eir.stand.bez zemēj, līdz 2,5A
Apstiprinoši sertifikāti :  CE, ROSTEST, SIQ
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Rokas blenderis, ErgoMixx, 600 W, balts
MSM66150

Rokas blenderis, no kura grūti šķirties

Izcili rezultāti

- 600 W

- Ātruma pārslēdzējs ar 12 ātruma iestatījumiem nodrošina
ideālu ātrumu katram pielietojuma veidam

- Papildu turbotaustiņš maksimālam rezultātam

- Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda blendera kāja

- mixxo quattro - četri nerūsējošā tērauda asmeņi nodrošina
efektīvāku, labāku un ātrāku rezultātu

Komforts

- Kluss, praktiski nevibrējošs motors

- Neslīdošs rokturis, lielas pogas un ergonomisks dizains
nodrošina ļoti ērtu lietošanu

- Viegli noņemama blendera kāja ar atbrīvošanas pogu

- Blendera kāju un visus piederumus (izņemot motora bloku)
var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Daudzveidīgs pielietojums

- Parocīgs kompakts smalcinātājs sasmalcina zaļumus, riekstus,
sīpolus, gaļu, sieru u.c. produktus

- Nerūsējošā tērauda putošanas slotiņa olu baltuma,
putukrējuma vai pankūku mīklas sakulšanai

- Caurspīdīgajai sajaukšanas/mērīšanas krūzei ar mērskalu ir
vāks, kas ļauj ērti un higiēniski atdzesēt produktus ledusskapī.
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