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 VitaBoostבלנדר עוצמתי ומקצועי
מנוע עוצמתי 1600W
כ 2.2-כוחות סוס עם למעלה מ 30,000-סיבובי מנוע
בדקה .הבלנדר פועל בקלות ובמהירות להכנת כל
משקה או מחית שתרצו

כד מקצועי ענק
 2ליטר מפלסטיק עמיד במיוחד (טריטן) לתוצאות
מעולות ובכמויות גדולות
מערכת  6סכינים בגבהים שונים
מנירוסטה איכותית ,מבטיחה תוצאות מושלמות
בכל פעם גם עם רכיבים קשים במיוחד
 6תוכניות אוטומטיות
להכנת שייקים ,קוקטיילים ,מרקים,
רטבים ,גלידה ותוכנית לניקוי

בלנדרים
MMBH6P6B

MMB66G5M

MMB43G2B

1600

900

700

מק"ט:
4242002997544
שחור

מק"ט:
4242005040612
נירוסטה מוברשת ולבן

מק"ט:
4242002855394
שחור

בלנדר עוצמתי ומקצועי  VitaBoostעם מנוע עוצמתי  ,1600Wכ2.2-
כוחות סוס עם למעלה מ 30,000-סיבובי מנוע בדקה .הבלנדר יכין
בקלות ובמהירות שייק או מחית מכל פרי או ירק שיתווסף למנת
הוויטמינים היומית שלך

 Proבלנדר עוצמתי  SilentMixxעם הספק  :900Wחזק במיוחד לכל פעולה

בלנדר עוצמתי  SilentMixxעם הספק  :700Wחזק במיוחד לכל פעולה

זכוכית הבלנדר  ThermoSafeבאיכות גבוה בנפח:
 2.3ליטר – לערבוב קל ובטוח של מרקים חמים ומשקאות קפואים מתאים גם
לכתישת קרח ,להכנת קוקטיילים ומשקאות קרים

זכוכית הבלנדר  ThermoSafeבאיכות גבוה בנפח 2.3 :ליטר – לערבוב
קל ובטוח של מרקים חמים ומשקאות קפואים
מתאים גם לכתישת קרח ,להכנת קוקטיילים ומשקאות קרים

מערכת  6סכינים בגבהים שונים מנירוסטה איכותית מבטיחה תוצאות
מושלמת וגם מתפרקת בקלות רבה לניקוי קל ומהיר

מערכת  6סכינים בגבהים שונים מנירוסטה איכותית מבטיחה תוצאות
מושלמת וגם מתפרקת בקלות רבה לניקוי קל ומהיר

 3תוכניות אוטומטית לקרח כתוש ,שייקים וHighSpeed-

 2תוכניות אוטומטית לקרח כתוש וקיצוץ

בורר לשליטה מלאה על המהירות ,הפעלה לסירוגין ותאורת LED

בורר לשליטה בעל  5מהירויות ,הפעלה לסירוגין

קל מאוד לפירוק וניקוי  -ניתן להכניס את האביזרים למדיח
(כד ,מכסה ,גביע מדידה ואביזרים)

קל מאוד לפירוק וניקוי  -ניתן להכניס את האביזרים למדיח
(כד ,מכסה ,פקק מדידה ואביזרים)

כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם BPA free

כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם BPA free

אביזר נלווה:
•אביזר לשיפור תוצאות הכתישה והערבוב  -במיוחד במוצרים קפואים

אביזר נלווה:
•מיני קוצץ  -לקיצוץ בכמויות קטנות של עשבי תיבול ,ירקות,
שקדים ואגוזים וכו'

כד ענק  2ליטר מפלסטיק עמיד במיוחד (טריטן)  - BPAfreeלתוצאות מעולות
ובכמויות גדולות ,מגיע עם אביזר לשיפור תוצאות הכתישה והערבוב ( -במיוחד
במוצרים קפואים) לערבוב קל ובטוח של מרקים חמים ומשקאות קפואים
מערכת  6סכינים בגבהים שונים מנירוסטה איכותית מבטיחה תוצאות מושלמת,
בכל פעם ,גם עם רכיבים קשים במיוחד
 6תוכניות אוטומטיות :שייקים ,קוקטיילים ,מרקים ,רטבים ,גלידה ותוכנית לניקוי
בורר לשליטה מלאה על המהירות ,הפעלה לסירוגין ותאורת LED

ניתן להכניס את האביזרים למדיח (כד ,אביזר לשיפור תוצאות הכתישה וערבוב)
כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם ( BPA freeללא ביספנול )A
אביזרים נלווים:
•ספר מתכונים גדול (בעברית ,אנגלית ,רוסית ועוד) ,עם מעל ל 30-מתכונים
•אביזר לשיפור תוצאות הכתישה והערבוב  -במיוחד במוצרים קפואים וקרח

₪ 2,290
המחירים כוללים מע"מ

₪ 1,090

₪ 790
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MMBM7G3M

בלנדרים
MMB21P0R

500

מק"ט:
4242002934570
שחור ונירוסטה

מק"ט:
4242002790312
לבן ואדום

מיני בלנדר יוקרתי  2GOעם הספק  350Wחזק במיוחד במגוון רחב של
פעולות ()RPM 21,000

בלנדר מהיר וקל עם הספק  :500Wחזק מאד
כותש קרח וקוצץ פירות וירקות בקלות
כד פלסטיק  BPA freeבנפח  2.4ליטר

זכוכית הבלנדר  ThermoSafeבאיכות גבוהה – לערבוב קל ובטוח של מרקים
חמים ומשקאות קפואים
מערכת סכינים עם  6להבים ,מנירוסטה איכותית לתוצאות מושלמות בקיצוץ
ועיבוד מזון
מתאים גם לכתישת קוביות קרח ופירות קפואים
בורר עוצמה בעל  2מהירויות :רגילה וטורבו ,לקבלת התוצאה הרצויה
מערכת הסכינים הרב שימושית מנירוסטה איכותית ניתנת לניקוי בקלות
מרבית האביזרים ניתנים לשטיפה במדיח (כד הזכוכית ,המכסה ואביזרי הפלסטיק)
בסיס הבלנדר עשוי מנירוסטה עם אלמנט כרום
זכוכית הבלנדר  ThermoSafeבאיכות גבוהה בגודל קומפקטי 0.6 :ליטר
תאורת LED
אביזרים מטריטן עמיד במיוחד :לא נשבר ,לא משאיר טעם וללא ריח
כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם ( BPA freeללא ביספנול )A

סכין רב-שימושית מנירוסטה איכותית המסוגלת לכתוש קרח לקצוץ
פירות וירקות ועוד
מתאים גם לכתישת קרח למשקאות קרים
בורר עוצמה בעל  2מהירויות  +הפעלה לסירוגין
פקק מדידה עם חיווי כמות (עד  50מ"ל) משולבת במכסה
קל מאוד לפירוק וניקוי  -ניתן להכניס את האביזרים למדיח
(כד ,מכסה ,גביע מדידה ואביזרים)
כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם BPA free

אביזרים נלווים:
•בקבוק ספורט  2Goמטריטן ( 500מ"ל) :מושלם לקחת לחדר כושר או לכל
מקום ,עם מכסה לשתייה בקלות
•מיני קוצץ מטריטן ( 200מ"ל) :קוצץ כמויות קטנות של עשבי תיבול ,אגוזים,
בצל ,שום ועוד

₪ 590

₪ 490
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מיקסר יד
מקצועי
רב עוצמה
מנוע רב עוצמה  500Wבעל בורר הפעלה עם
 5מהירויות שונות ואפשרות הפעלה לסירוגין.
משלב חוזקה לצד קלות שימוש .להקצפת מגוון
קינוחים ,ממרחים ושייקים בקלות ובאווריריות
מקצועית.
הקצפה עם פטנט כדוריות המתכת
מיקסר היד מגיע עם זוג מקצפים וזוג אביזרי לישה
איכותיים מנירוסטה .זוג המקצפים מגיע עם פטנט
בלעדי של כדוריות מתכת לשיפור איכות ומהירות
ההקצפה ולערבול קוסקוס.

מיקסר יד 38

מיקסר יד

MFQ4030

MFQ2420B

MFQ22100

500

400

375

מק"ט:
4242002556840
לבן וטיטאניום

מק"ט:
4242002945132
שחור ונירוסטה

מק"ט:
4242002944388
לבן ואפור

מיקסר יד מקצועי עם הספק 500W

מיקסר יד מקצועי עם הספק 500W

מיקסר יד מקצועי עם הספק 400W

מיקסר יד מקצועי עם הספק 375W

מנוע בטכנולוגיה חדשנית :עוצמתי ויחד עם זאת קל ,שקט
וללא רעידות

מנוע בטכנולוגיה חדשנית :עוצמתי ויחד עם זאת קל,
שקט וללא רעידות

מנוע בטכנולוגיה חדשנית :עוצמתי ויחד עם זאת קל,
שקט וללא רעידות

מנוע בטכנולוגיה חדשנית :עוצמתי ויחד עם זאת קל,
שקט וללא רעידות

עיצוב ארגונומי לנוחות גבוהה בזמן העבודה

עיצוב ארגונומי לנוחות גבוהה בזמן העבודה

עיצוב ארגונומי לנוחות גבוהה בזמן העבודה

עיצוב ארגונומי לנוחות גבוהה בזמן העבודה

 5מהירויות

 5מהירויות

 4מהירויות

 4מהירויות

מצב פולס (הפעלה לסירוגין)  /טורבו

מצב פולס (הפעלה לסירוגין)  /טורבו

מצב פולס (הפעלה לסירוגין)  /טורבו

מצב פולס (הפעלה לסירוגין)  /טורבו

לחצן נפרד להוצאת אביזרי הלישה והמקצפים

לחצן נפרד להוצאת אביזרי הלישה והמקצפים

לחצן נפרד להוצאת אביזרי הלישה והמקצפים

לחצן נפרד להוצאת אביזרי הלישה והמקצפים

איחסון כבל חשמלי בליפוף עם תפס

איחסון כבל חשמלי בליפוף עם תפס

אחסון כבל החשמל בליפוף

אחסון כבל החשמל בליפוף

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם BPA free
(ללא ביספנול )A

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם
( BPA freeללא ביספנול )A

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם
( BPA freeללא ביספנול )A

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם
( BPA freeללא ביספנול )A

אביזרים נלווים:
• 2מקצפים מנירוסטה עם פטנט כדוריות המתכת,
לתוצאות טריפה וערבוב מושלמות ומהירות
• 2ווי לישה עמידים מנירוסטה

אביזרים נלווים:
• 2מקצפים מנירוסטה עם פטנט כדוריות המתכת,
לתוצאות טריפה וערבוב מושלמות ומהירות
• 2ווי לישה עמידים מנירוסטה

אביזרים נלווים:
• 2מקצפים מנירוסטה לתוצאות טריפה וערבוב
מושלמות
• 2ווי לישה עמידים מנירוסטה

אביזרים נלווים:
• 2מקצפים מנירוסטה לתוצאות טריפה וערבוב
מושלמות
• 2ווי לישה עמידים מנירוסטה

MFQ40301

MFQ40304
MFQ40303

MFQ40304
MFQ40303

500

מק"ט:
4242002777290
וניל

מק"ט:
4242002777450
אדום

₪ 470
המחירים כוללים מע"מ

מק"ט:
4242002688879
אדום דובדבן

₪ 470

₪ 350

₪ 280
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בלנדר מוט הלהיט במטבח שלכם

חזק במיוחד ,ניתן להכין איתו בנוחות ובקלות משקאות ,שייקים ,מחיות לתינוקות ,מרקים ,סלטים,
הקצפה ,בצק ,הכנת זילופים וקישוטים למאכלים ועוגות ,רטבים למיניהם ואפילו לכתוש קרח.
בלנדר מוט חזק במיוחד
בעוצמה מירבית של  ,800Wעם
הפעלה שקטה וחסרת רעידות ,ניתן
לטחון בנוחות מדהימה מחיות ,מרקים,
שייקים וקוקטיילים.
סכין פלדה בעלת  4להבים
כיסוי מונע התזה ,במבנה ייחודי
לקיצוץ ,עיבוד וטחינת מזון ,מאפשר
כתישת קרח וקיצוץ שורשים חזקים
בקלות וללא מאמץ.
אביזר לחיתוך קוביות
אביזר ייחודי לחיתוך ירקות ופירות
טריים או מבושלים לקוביות מושלמות
ב 2-גדלים  9מ"מ ו 13-מ"מ .אידיאלי
להכנת סלט ירקות קצוץ ,סלט תפוחי
אדמה ,סלט סלק ,סלטי פירות וכדומה.
מעבד מזון איכותי
קערה בנפח  1.2ליטר 2 ,דיסקיות
לפריסה עבה ודקה ו 2-פומפיות לגירוד
גס ועדין ,למגוון שימושים -חיתוך,
קיצוץ וגירוד של מזון ,סכין קוצץ דו
להבי ,וו לישה ומקצף שהופך את
בלנדר המוט לסו שף הפרטי שלך.

MSM881X2

בלנדר מוט

MSM67166

MSM88190

750
9 9

מק"ט4242002819150 :
שחור ונירוסטה

מק"ט4242002764399 :
שחור ונירוסטה

מק"ט4242002860572 :
אפור ושחור

ערכת בלנדר מוט מקצועי 800W
עוצמתי במיוחד לתוצאות אופטימאליות

ערכת בלנדר מוט מקצועי 800W
עוצמתי במיוחד לתוצאות אופטימאליות

ערכת בלנדר מוט 750W
עוצמתי במיוחד לתוצאות אופטימאליות

 - non-slip soft touchנוחות עבודה מרבית הודות לצורה הארגונומית והחומר
של ידית האחיזה ,למניעת החלקה מהיד בזמן העבודה

 - non-slip soft touchנוחות עבודה מרבית הודות לצורה הארגונומית והחומר
של ידית האחיזה ,למניעת החלקה מהיד בזמן העבודה

מנוע שקט בעל רטט נמוך
בורר עם  12מהירויות מתאים עבור כל סוגי השימושים
לחצן טורבו נוסף לביצועים מרביים

מנוע שקט בעל רטט נמוך
בורר עם  12מהירויות מתאים עבור כל סוגי השימושים
לחצן טורבו נוסף לביצועים מרביים

עבודה נוחה וקלה הודות לעיצוב הארגונומי והלחצנים הגדולים
מנוע שקט בעל רטט נמוך
בורר עם  12מהירויות מתאים עבור כל סוגי השימושים
לחצן טורבו נוסף לביצועים מרביים
רגלית מנירוסטה איכותית עם סכין חדה וחדשנית QuattroBlade

רגלית נירוסטה באיכות גבוהה עם ארבע סכיני חיתוך חדשניים QuattroBladePro

רגלית נירוסטה באיכות גבוהה עם ארבע סכיני חיתוך חדשניים
 QuattroBladeProוציפוי מונע התזה לתוצאות מושלמות

אביזר בלנדר מוט ניתן להסרה בקלות עם לחצן הוצאה

אביזר בלנדר מוט ניתן להסרה בקלות עם לחצן הוצאה

אביזר בלנדר מוט ניתן להסרה בקלות עם לחצן הוצאה
כבל פלקסו גמיש במיוחד לשמירת שלמותו לאורך זמן

מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע ,תמסורת הקוצץ ותמסורת
המקצף) ניתנים לשטיפה במדיח כלים

מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע ,תמסורת הקוצץ ותמסורת
המקצף) ניתנים לשטיפה במדיח כלים

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם ( BPA freeללא ביספנול )A

וציפוי מונע התזה לתוצאות מושלמות

מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע ,תמסורת הקוצץ ותמסורת
המקצף) ניתנים לשטיפה במדיח כלים
כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם ( BPA freeללא ביספנול )A

בעלת  4להבים לתוצאות מושלמות

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם ( BPA freeללא ביספנול )A
אביזרים נלווים:
•מיכל עם מדיד ומכסה
•אביזר חדשני וייחודי לקוביות  -חותך פירות וירקות טריים ומבושלים
לקוביות מושלמות (בשני גדלים  9/13מ"מ)
•מקצף בלון מנירוסטה
•מיני קוצץ לשימוש יומיומי חותך תבלינים ,אגוזים ,בצל ,בשר ,גבינה
•מעבד מזון חדשני  -קוצץ ,חותך ופורס עבה ודק ,מגרד (פומפייה) גס ועדין
ולש בצק

₪ 1,490
המחירים כוללים מע"מ

אביזרים נלווים:
•מיכל עם מדיד ומכסה
•מיני קוצץ  -לקיצוץ בכמויות קטנות וקרח
•מקצף בלון מנירוסטה
•מעבד מזון חדשני  -קוצץ ,חותך ופורס עבה ודק ,מגרד (פומפייה) גס ועדין
ולש בצק

₪ 1,100

אביזרים נלווים:
•מיכל ערבוב עם מדיד כמויות ,שקוף ומכסה
• - VarioChopperקוצץ  2באחד! קוצץ רב תכליתי ומטחנה
מתכוננת ל 3 -דרגות טחינה :גס ,בינוני ודק ,קוצץ וכותש קרח
•מקצף בלון מנירוסטה

₪ 750
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בלנדר מוט 42

MSM88110

MSM6S50B

MSM6S20B

800

750

750

מק"ט:
4242002764337
שחור ונירוסטה

מק"ט:
4242005032099
שחור ונירוסטה

מק"ט:
4242005031863
שחור ונירוסטה

בלנדר מוט מקצועי 800W
עוצמתי במיוחד לתוצאות אופטימאליות

ערכת בלנדר מוט 750W
עוצמתי במיוחד לתוצאות אופטימאליות

ערכת בלנדר מוט 750W
עוצמתי במיוחד לתוצאות אופטימאליות

 - non-slip soft touchנוחות עבודה מרבית הודות לצורה הארגונומית והחומר
של ידית האחיזה ,למניעת החלקה מהיד בזמן העבודה

עבודה נוחה וקלה הודות לעיצוב הארגונומי והלחצנים הגדולים

עבודה נוחה וקלה הודות לעיצוב הארגונומי והלחצנים הגדולים

מנוע שקט בעל רטט נמוך
בורר עם  12מהירויות מתאים עבור כל סוגי השימושים
לחצן טורבו נוסף לביצועים מרביים

מנוע שקט בעל רטט נמוך
בורר עם  12מהירויות ,מתאים לכל סוגי השימושים
לחצן טורבו נוסף לביצועים מרביים

מנוע שקט בעל רטט נמוך
בורר עם  12מהירויות ,מתאים לכל סוגי השימושים
לחצן טורבו נוסף לביצועים מרביים

רגלית נירוסטה באיכות גבוהה עם ארבע סכיני חיתוך חדשניים
 QuattroBladeProוציפוי מונע התזה לתוצאות מושלמות

רגלית מנירוסטה איכותית עם סכין חדה וחדשנית  QuattroBladeבעלת 4
להבים ,לתוצאות מושלמות

רגלית מנירוסטה איכותית עם סכין חדה וחדשנית  QuattroBladeבעלת 4
להבים ,לתוצאות מושלמות

כבל פלקסו גמיש במיוחד לשמירת שלמותו לאורך זמן

אביזר בלנדר מוט ניתן להסרה בקלות עם לחצן הוצאה

אביזר בלנדר מוט ניתן להסרה בקלות עם לחצן הוצאה

מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע) ניתנים לשטיפה במדיח כלים

מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע ,תמסורת הקוצץ ותמסורת
המקצף) ניתנים לשטיפה במדיח כלים

מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע ותמסורת הקוצץ) ניתנים
לשטיפה במדיח כלים

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון,
הינם ( BPA freeללא ביספנול )A

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון,
הינם ( BPA freeללא ביספנול )A

אביזרים נלווים:
•מיכל עם מדיד ומכסה
•מיני קוצץ  -לקיצוץ בכמויות קטנות וקרח
•מקצף בלון מנירוסטה

אביזרים נלווים:
•מיכל עם מדיד ומכסה
•מיני קוצץ  -לקיצוץ בכמויות קטנות וקרח

₪ 670

₪ 620

אביזר בלנדר מוט ניתן להסרה בקלות עם לחצן הוצאה
כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם
( BPA freeללא ביספנול )A
אביזר נלווה:
•מיכל עם מדיד ומכסה

₪ 670

בלנדר מוט
MSM6S10B

MSM66150

MSM26130

750

600

600

מק"ט4242005031832 :
שחור ונירוסטה

מק"ט4242002739090 :
אפור ולבן

מק"ט4242002920320 :
לבן

ערכת בלנדר מוט 750W
עוצמתי במיוחד לתוצאות אופטימאליות

ערכת בלנדר מוט 600W

בלנדר מוט עוצמתי

ערכת בלנדר מוט 600W

עבודה נוחה וקלה הודות לעיצוב הארגונומי והלחצנים
הגדולים

עבודה נוחה וקלה הודות לעיצוב הארגונומי והלחצנים
הגדולים

עבודה נוחה וקלה הודות לעיצוב הארגונומי והלחצנים
הגדולים

מנוע שקט בעל רטט נמוך
בורר עם  12מהירויות מתאים לכל סוגי השימושים
לחצן טורבו נוסף לביצועים מרביים

מנוע שקט בעל רטט נמוך
בורר עם  12מהירויות ,מתאים לכל סוגי השימושים
לחצן טורבו נוסף לביצועים מרביים

עיצוב בסגנון דק ואלגנטי
קל משקל ובעל עוצמת רעש ורטט נמוכה

רגלית מנירוסטה איכותית עם סכין חדה וחדשנית
 QuattroBladeבעלת  4להבים לתוצאות מושלמות

רגלית מנירוסטה איכותית עם סכין חדה וחדשנית
 QuattroBladeבעלת  4להבים לתוצאות מושלמות

אביזר בלנדר מוט ניתן להסרה בקלות עם לחצן הוצאה

אביזר בלנדר מוט ניתן להסרה בקלות עם לחצן הוצאה

מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע ותמסורת
הקוצץ) ניתנים לשטיפה במדיח כלים

מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע ,תמסורת
הקוצץ ותמסורת המקצף) ניתנים לשטיפה במדיח כלים

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם
( BPA freeללא ביספנול )A

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון,
הינם ( BPA freeללא ביספנול )A

אביזר נלווה:
•מיכל ערבוב שקוף ,עם מדיד כמויות ומכסה

אביזרים נלווים:
•מיכל ערבוב שקוף ,עם מדיד כמויות ומכסה
•קוצץ קטן ושימושי החותך תבלינים ,אגוזים ,בצל ,בשר,
גבינה...
•מקצף בלון מנירוסטה

For Babies

₪ 550
המחירים כוללים מע"מ

₪ 490

בלנדר מוט עוצמתי

רגלית מנירוסטה איכותית עם סכין חדה וחדשנית
 QuattroBladeבעלת  4להבים לתוצאות מושלמות
מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע) ניתנים
לשטיפה במדיח כלים
כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם
( BPA freeללא ביספנול )A

אביזרים נלווים:
•חדש  -רגלית דקה להכנה של כמויות קטנות
ישירות בבקבוק או צנצנת אידיאלי לתינוקות
•מיכל ערבוב עם מכסה ומדיד כמויות ,שקוף

₪ 390
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בלנדר מוט 44

MSM66110

MSM2410PW

MSM14100

MSM14000

600

400

400

400

מק"ט4242002678160 :
אפור ולבן

מק"ט:
4242005032358
לבן וורוד

מק"ט:
4242002917269
לבן

מק"ט:
4242002917238
לבן

בלנדר מוט 600W
בלנדר מוט עוצמתי

בלנדר מוט 400W
קל משקל ובעל עוצמת רעש ורטט נמוכה

בלנדר מוט 400W
קל משקל ובעל עוצמת רעש ורטט נמוכה

בלנדר מוט 400W
קל משקל ובעל עוצמת רעש ורטט נמוכה

עבודה נוחה וקלה הודות לעיצוב הארגונומי
והלחצנים הגדולים

עיצוב בסגנון דק ואלגנטי

עיצוב בסגנון דק ואלגנטי

עיצוב בסגנון דק ואלגנטי

עבודה נוחה וקלה הודות לעיצוב הארגונומי ולחצן גדול

עבודה נוחה וקלה הודות לעיצוב הארגונומי ולחצן גדול

עבודה נוחה וקלה הודות לעיצוב הארגונומי ולחצן גדול

רגלית מנירוסטה איכותית עם סכין חדה וחדשנית
 QuattroBladeבעלת  4להבים לתוצאות מושלמות

רגלית פלסטיק איכותי עמיד בחום ( )BPA freeעם סכין
חדה וחדשנית  QuattroBladeבעלת  4להבים לתוצאות
מושלמות

רגלית פלסטיק איכותי עמיד בחום ( )BPA freeעם סכין
חדה וחדשנית  QuattroBladeבעלת  4להבים לתוצאות
מושלמות

מנוע שקט בעל רטט נמוך
לחצן טורבו נוסף לביצועים מרביים
רגלית מנירוסטה איכותית עם סכין חדה וחדשנית
 QuattroBladeבעלת  4להבים לתוצאות מושלמות
אביזר בלנדר מוט ניתן להסרה בקלות עם לחצן הוצאה
מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע) ניתנים
לשטיפה במדיח כלים

מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע) ניתנים
לשטיפה במדיח כלים
כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון
הינם ( BPA freeללא ביספנול )A

מוט הבלנדר והתוספים (מלבד קופסת המנוע) ניתנים
לשטיפה במדיח כלים

מוט הבלנדר (מלבד קופסת המנוע) ניתנים לשטיפה
במדיח כלים

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון
הינם ( BPA freeללא ביספנול )A

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון
הינם ( BPA freeללא ביספנול )A

כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם
( BPA freeללא ביספנול )A

אביזר נלווה:
•מיכל ערבוב עם מדיד כמויות ,שקוף

₪ 320

אביזר נלווה:
•מיכל ערבוב עם מדיד כמויות ,שקוף

₪ 290

אביזר נלווה:
•מיכל ערבוב עם מדיד כמויות ,שקוף

₪ 200

₪ 169

המחירים כוללים מע"מ
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מטחנת בשר
משולבת מקצועית

מטחנות
MFW67440

MFW68660

מעל ל 20-שימושים שונים שיכניסו רעננות
למטבח שלכם

בוש מציגה מטחנת בשר משולבת ייחודית עם מנוע עוצמתי Blocking Power 2200W

בעיצוב יוקרתי ומרשים ,חזית המכונה ומגש ההזנה עשויים נירוסטה איכותית.
הודות למנוע החזק ,המטחנה מסוגלת לטחון עד  4.3ק"ג בדקה ולהשיג תוצאות
טחינה מושלמות בזכות פעולת רברס המונעת תפיסה של הסכין בשומן או שריר.
איבזור עשיר הכולל :מסחטת פירות ,להכנת מיצים טריים מפירות רכים וירקות
מבושלים ,קוצץ עם  3פומפיות ופריסה ,אביזר למילוי נקניקיות ולהכנת קובה.

מק"ט4242002772332 :

מק"ט4242002770840 :

מטחנת בשר משולבת עם מעבד מזון ומסחטת פירות

מטחנת בשר משולבת עם מעבד מזון

עמידות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר -בזכות את תקני
האיכות הגרמנים המשמשים עבור המותג Bosch

עמידות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר -בזכות את תקני
האיכות הגרמנים המשמשים עבור המותג Bosch

מנוע רב עוצמה Blocking Power 2200W

מנוע רב עוצמה Blocking Power 2000W

מסוגלת לטחון  4.3ק"ג בדקה
פעולת Reverse
רשתות במידות  6 ,4.5 ,3מ"מ
הגנה מעומס יתר
רגליות גומי ליציבות מוגברת
מגש מילוי גדול מנירוסטה ,דוחסן
פתרון משולב לאחסון אביזרים
קל לאחסון

מסוגלת לטחון  3.5ק"ג בדקה
פעולת Reverse
רשתות במידות  6 ,4.5 ,3מ"מ
הגנה מעומס יתר
רגליות גומי ליציבות מוגברת
מגש מילוי גדול ,אביזר מילוי שימושי
פתרון משולב לאחסון אביזרים
קל לאחסון

אביזרים נלווים:
•אביזר לעיבוד מזון עם  3פומפיות גס בינוני ועדין
ואביזר פריסה בינוני
•מסחטה לפירות וירקות רכים עם  2רשתות
סחיטה לפי סוג הפרי והירק לשליטה ברמת
הסחיטה ובכמות רכז הפרי במיץ
•אביזר להכנת נקניקיות וקישקע
•אביזר להכנת קובה

אביזרים נלווים:
•אביזר לעיבוד מזון עם פומפייה בינונית ואביזר
פריסה בינוני
•אביזר להכנת נקניקיות וקישקע
•אביזר להכנת קובה

נירוסטה

₪ 1,690

שחור עם חזית כרום

₪ 1,290
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מטחנות
MFW3630A

MMR08R2

MFW45020

MKM6000

400

MKM6003

180

180

מק"ט4242002879253 :
לבן ושחור

מק"ט4242002770536 :
לבן ואפור

מק"ט4242002742274 :
אדום

מק"ט4242002002002 :
לבן

מק"ט4242002068244 :
שחור

מטחנת בשר משולבת עם מסחטת הדרים

מטחנת בשר

קוצץ רב שימושי

מטחנת קפה ותבלינים כגון:
פלפל אנגלי ,שומשום

מטחנת קפה ותבלינים כגון:
פלפל אנגלי ,שומשום

עמידות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר -בזכות
תקני האיכות הגרמנים המשמשים עבור
המותג Bosch

עמידות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר -בזכות
תקני האיכות הגרמנים המשמשים עבור
המותג Bosch

הספק 180W

הספק 180W

מנוע Blocking Power 1600W

מנוע Blocking Power 1600W

קערת פלסטיק  800מ"ל ,מתאימה לשטיפה
במדיח כלים וניתנת לשימוש במיקרוגל

ניתן להפעלה רק כשהמכסה מונח במקומו

ניתן להפעלה רק כשהמכסה מונח במקומו

מסוגלת לטחון  1.9ק"ג בדקה

מסוגלת לטחון  2.7ק"ג בדקה
פעולת Reverse
רשתות במידות  3.8מ"מ ו 8 -מ"מ
הגנה מעומס יתר
רגליות גומי להפעלה יציבה ושקטה
תא לאיחסון האביזרים

להב מנירוסטה ,ניתן לשטיפה במדיח כלים

עד למשקל של  75גרם פולי קפה

עד למשקל של  75גרם פולי קפה

אחסון קל :אחסון כבל בליפוף לאחסון
קל ומהיר

סכין וקערת המטחנה מנירוסטה

סכין וקערת המטחנה מנירוסטה

שליטה על דרגת הקיצוץ ואו ההקצפה
ע"י מינון לחיצות ההפעלה

מתג בטיחות

מתג בטיחות

להב דו צדדי המאפשר להשתמש במטחנה
לאורך זמן (עד פי  2ממטחנה רגילה)
בורר  2מהירויות ופעולת Reverse

רשתות במידות  2.7מ"מ 4 ,מ"מ ו 8 -מ"מ
הגנה מעומס יתר
רגליות גומי להפעלה יציבה ושקטה
פתרון משולב לאחסון אביזרים
אביזרים נלווים:
•מסחטת הדרים
•אביזר להכנת נקניקיות וקישקע
•אביזר להכנת קובה

₪ 990
המחירים כוללים מע"מ

אביזרים נלווים:
•אביזר להכנת נקניקיות וקישקע
•אביזר להכנת קובה

₪ 890

מנוע חזק 400W

מצב פולס (הפעלה לסירוגין)

אביזר נלווה:
•דיסקית הקצפה

₪ 320

₪ 250

₪ 250
47

