
Saumikser, ErgoMixx, 750 W, must
MSM67170

Kaasasolevad tarvikud
2 x Kaas, 1 x Jääpurustamisnuga, 1 x Segamis-/mõõtetopsik, 1 x
Roostevabast terasest vispel, 1 x Vispel, 1 x Universaalpurusti

Ülivõimas käsimikser suurt koormust
nõudvate ülesannete täitmiseks köögis
● Võimas 750 W mootor täiuslike tulemuste tagamiseks
● 12 kiirusastet erinevaks kasutusotstarbeks ja turbofunktsioon

maksimumvõimsusel kasutamiseks
● Roostevabast terasest saumikseri varrel on neljaharuline

QuattroBlade-lõiketera, millega on lihtne toiduaineid
purustada, segada ja hakkida

● Pikendatav heeliksjuhe tagab maksimaalse paindlikkuse
seadme kasutamise ajal

● Ainulaadsete tarvikutega: hakkimisseade, näiteks ürtide,
pähklite ja juustu hakkimiseks, täiendav jääpurustamistera
jääkuubikute töötlemiseks ja vispel munade vahustamiseks

Tehnilised andmed
Toote mõõdud (mm) :  393 x 55 x 62
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :  140 x 250 x 470
Kaubaaluse mõõdud :  188.0 x 80.0 x 120.0
Kogus pakiüksuse kohta :  3
Tavapärane üksuste arv kaubaaluse kohta :  72
Netokaal (kg) :  1,517
Brutokaal (kg) :  2,0
EAN-kood :  4242002732305
Ühenduse nimivõimsus (W) :  750
Pinge (V) :  220-240
Sagedus (Hz) :  50/60
Elektrijuhtme pikkus (cm) :  260,0
Pistiku tüüp :  Gardy-/kontaktpistik maand-ta
Kinnitussertifikaadid :  CE, ROSTEST, SIQ

'!2E20AC-hdcdaf!
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Ülivõimas käsimikser suurt koormust
nõudvate ülesannete täitmiseks köögis

Suurepärased tulemused

- Mootori võimsus 750 W

- 12-astmeline kiiruse valikunupp tagab sobiva kiiruse igaks
otstarbeks

- Eraldi turbonupp maksimumvõimsuse kasutamiseks ühe
nupuvajutusega

- Kvaliteetne roostevabast terasest vars

- Uuenduslik, terav, neljaharuline lõiketera täiusliku tulemuse
saavutamiseks

Mugavus

- Vaikne ja madala vibratsioonitasemega mootor

- Väga mugav käsitseda - pehme käepide, suured nupud ja
ergonoomiline disain

- Paindlik toitejuhe

- Hõlpsalt eemaldatav, väljutamisnupuga saumikseri vars

- Saumikseri vars ja kõik tarvikud (v.a ajamiosad) on
masinpesukindlad

Mitmekülgne

- Käepärase minilõikuriga saab lõigata maitsetaimi, pähkleid,
sibulaid, liha, juustu jne

- Eraldi jääpurustustera universaallõikurile

- Roostevabast terasest vispel munavalge ja koore
vahustamiseks ja pannkoogitaigna segamiseks

- Läbipaistev kalibreeritud segamis-/mõõtmistops koos kaanega
võimaldab toitu mugavalt kõlmikus jahutada.

2/2


