בוש  -מחירון מוצרים קטנים מומלץ לצרכן www.bosch-home.co.il | 1.3.2019 -

מיקסר משולב
מצויד לכל רעיון במטבח

OptiMUM

מיקסר  OptiMUMמהסדרה החדשה מגיע עם מנוע רב עוצמה 1500W

בעיצוב יוקרתי ואלגנטי ,מבטיח תוצאות מושלמות הודות למשקל
האינטגרלי ותוכניות אוטומטיות ייחודיות

3D PlanetaryMixing

הפעלה תלת מימדית  -פעולת קיפול
בצק ייחודית ,בצורת שמיניות ללישת
בצק מהירה ,המשפרת גם את תוצאות
ההקצפה .בנוסף ,הפעולה דואגת
כי לא יוותרו רכיבים דבוקים לדפנות
הקערה .הקערה מגיעה בנפח ענק של
 5.5ליטר עם ידיות אחיזה נוחות.
ייחודי לבוש משקל אינטגרלי
עכשיו ניתן לשקול את כל המרכיבים
למתכון היישר בקערת המיקסר.
SensorControl Plus

מנוע חזק ועוצמתי 1500W

כ 2.1-כ"ס ,בנוי לעבודה במאמץ
ובעומסים גבוהים .פועל בהנעה ישירה
עם  3תמסורות לחיבור קל של אביזרים.

הודות לתוכניות האוטומטיות במיקסר,
תוכלו להשיג מרקם מושלם של בצק
שמרים ,קצפת וקצף חלבונים .בנוסף
ניתן לקבוע זמן פעולה ידנית עם
טיימר מובנה.

מגוון עצום של אביזרים
למגוון רעיונות של בישול ואפייה.
האביזרים ניתנים לשימוש בקלות
רבה הודות לחיבור קל המסומן
בצבעים שונים.
13

בוש  -מחירון מוצרים קטנים מומלץ לצרכן www.bosch-home.co.il | 1.3.2019 -

מיקסרים מקצועיים משולבים מסדרת OptiMUM

 - MUM9BX5S61הסדרה החדשה

1500

5.5

מק"ט4242005036431 :
נירוסטה
המיקסר המשולב  OptiMUMהעוצמתי :מתאים
לדרישות בישול ואפייה גבוהות ביותר ,מנוע חזק
ועוצמתי  1500Wכ 2.1-כ"ס  -בנוי לעבודה במאמץ
ובעומסים גבוהים .פועל בהנעה ישירה עם  3תמסורות

 :Smart Dough Sensorשומר על מהירות קבועה בכל
עת ,אפילו עם קמח מלא או בכמויות גדולות ,מבטיח
תוצאה מהירה ומושלמת

 :SensorControl Plusפטנט יחודי של בוש ,מאפשר
לבחור תוכנית הפעלה אוטומטית להקצפת חלבונים,
שמנת מתוקה ,או לישת בצק שמרים ,אין צורך לעמוד
בצמוד למיקסר ולא צריך לחשוש מנפילת הקצף.
תוצאות מושלמות בכל הפעלה ,רק לבחור בלחיצה אחת
את הפעולה המבוקשת והמיקסר מפסיק את הפעולה
בתוצאה המושלמת

 :EasyArmLiftבלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן לשנות את
מצב הזרוע לצורך שימוש בתמסורת הנדרשת

 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת
בשלושה ממדים בו זמנית  -לערבוב ,הקצפה מהירה,
לישה ופעולת קיפול

קערה ענקית מנירוסטה מוברשת עם ידיות לאחיזה
נוחה ,קיבולת של  5.5ליטר ,מאפשרת לעבד עד  3.5ק"ג
בצק ( 1.5ק"ג קמח מכל סוג  +תוספות)

משקל אינטגרלי :משקל אלקטרוני מובנה במיקסר,
מאפשר הכנסת המרכיבים הנדרשים לקערה ,בדיוק
ע"פ המתכון ,ללא צורך במשקל חיצוני ו/או בהכנת
המרכיבים מראש

בורר בעל  7מהירויות ,פעולת קיפול והפעלה לסירוגין,
לבחירת המהירות המושלמת ,מצוייד בתאורת לד

טיימר אינטגרלי :מאפשר להגדיר ידנית את משך
הפעולה והמיקסר יפסיק אוטומטית בזמן הרצוי

זיהוי חכם  -לא משנה באיזה אביזר קונדיטוריה
תשתמשו ה OptiMUM-ישמור שלא תעברו את
המהירות המקסימאלית לפעולה

 :Easy storageליפוף אוטומטי של הכבל לאחסון קל ומהיר
המיקסר עמיד במיוחד ,מורכב מאלומיניום דיי-קאסט
מנגנון בטיחות אלקטרוני ,למניעת הפעלה לא בטיחותית
של המיקסר

₪ 8,990

התאמה אישית של המיקסר עם מגוון אביזרים נלווים:
•חיבור קל ונוח לכל אביזר – באמצעות סימון צבעוני
תואם לאביזר ולתמסורת
• :Absolute stirring whiskביצועים מושלמים,
בזכות וו גיטרה מקצועי עם סיומת סיליקון אשר מגיע
באופן מושלם לכל הקערה ומייתר את הצורך בשימוש
במרית (לקקן)
• :Full metal 10 wire beating whiskמקצף מתכת
מקצועי מתכוונן לגובה הרצוי ,עובד בצורה מושלמת
עם כמויות גדולות וקטנות (מחלבון  1ועד  15חלבונים)
• :High performance kneading hookוו לישה בעל
צורה מיוחדת אשר מאפשרת חדירה לתוך הבצק ולישה
בצורה מקצועית ,למניעת הדבקות לדפנות הקערה
•בלנדר זכוכית  :Thermo Safe glassזכוכית איכותית
ובטוחה לחום וקור בקיבולת  2.3ליטר
•ערכה הכוללת מטחנת בשר ,מתאם 3 ,רשתות
מחוררות מנירוסטה (קטרים במ״מ 5 ,3 :ו )8-וסכין
בעלת  4להבים
•סט לאוהבי הירקות :מעבד מזון פתוח עם  5דיסקיות-
דיסקית פריסה דו כיוונית (עבה ודק) ,דיסקית גירוד
דו כיוונית (גס ועדין) ,דיסקית ג'וליאן לפריסה דקה,
דיסקית גירוד לשוקולד או אגוזים ודיסקית משולבת
פריסה ופומפיה בגודל בינוני
•אביזר לחיתוך קוביות מושלמות בגודל 0.9 X 0.9 :ס"מ
•מכסה שקוף למניעת התזה ,עם פתח גדול ,להוספת
מרכיבים ,תוך כדי עבודה
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 - MUM9AV5S00הסדרה החדשה

 - MUM9YX5S12הסדרה החדשה
1500

1500

5.5

5.5

מק"ט4242002938257 :
נירוסטה

מק"ט4242002969312 :
נירוסטה

המיקסר המשולב  OptiMUMהעוצמתי :מתאים
לדרישות בישול ואפייה גבוהות ביותר ,מנוע חזק
ועוצמתי  1500Wכ 2.1-כ"ס -בנוי לעבודה במאמץ
ובעומסים גבוהים .פועל בהנעה ישירה עם  3תמסורות,
מסומנות בצבעים שונים ,לחיבור קל של אביזרים

בורר בעל  7מהירויות ,פעולת קיפול והפעלה לסירוגין,
לבחירת המהירות המושלמת ,מצוייד בתאורת לד
 :Easy storageליפוף אוטומטי של הכבל לאחסון קל ומהיר
המיקסר עמיד במיוחד ,מורכב מאלומיניום דיי-קאסט

 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת
בשלושה ממדים בו זמנית  -לערבוב ,הקצפה מהירה,
לישה ופעולת קיפול

מנגנון בטיחות אלקטרוני ,מונע הפעלה לא בטיחותית
של המיקסר

משקל אינטגרלי :משקל אלקטרוני מובנה במיקסר,
מאפשר הכנסת המרכיבים הנדרשים לקערה ,בדיוק ע"פ
המתכון ,ללא צורך במשקל חיצוני ו/או בהכנת המרכיבים
מראש
טיימר אינטגרלי :מאפשר להגדיר ידנית את משך
הפעולה והמיקסר יפסיק אוטומטית בזמן הרצוי
 :Smart Dough Sensorשומר על מהירות קבועה בכל
עת ,אפילו עם קמח מלא או בכמויות גדולות ,מבטיח
תוצאה מהירה ומושלמת
זיהוי חכם  -לא משנה באיזה אביזר קונדיטוריה
תשתמשו ה OptiMUM-ישמור שלא תעברו את
המהירות המקסימאלית לפעולה
 :EasyArmLiftבלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן לשנות את
מצב הזרוע לצורך שימוש בתמסורת הנדרשת
קערה ענקית מנירוסטה מוברשת עם ידיות לאחיזה
נוחה ,קיבולת של  5.5ליטר ,מאפשרת לעבד עד  3.5ק"ג
בצק ( 1.5ק"ג קמח מכל סוג  +תוספות)

התאמה אישית של המיקסר עם מגוון אביזרים נלווים:
•חיבור קל ונוח לכל אביזר – באמצעות סימון צבעוני
תואם לאביזר ולתמסורת
• :Absolute stirring whiskביצועים מושלמים ,בזכות וו
גיטרה מקצועי עם סיומת סיליקון אשר מגיע באופן מושלם
לכל הקערה ומייתר את הצורך בשימוש במרית (לקקן)
• :Full metal 10 wire beating whiskמקצף מתכת
מקצועי מתכוונן לגובה הרצוי ,עובד בצורה מושלמת עם
כמויות גדולות וקטנות (מחלבון  1ועד  15חלבונים)
• :High performance kneading hookוו לישה בעל
צורה מיוחדת אשר מאפשרת חדירה לתוך הבצק ולישה
בצורה מקצועית ,למניעת הדבקות לדפנות הקערה
•בלנדר זכוכית  :TermoSafeglassזכוכית איכותית
ובטוחה לחום ולקור .בטוח עבור מרקים חמים ,שייק
פירות קפוא או כל נוזל אחר .בעל קיבולת של  2.3ליטר
•מכסה שקוף למניעת התזה ,עם פתח גדול ,להוספת
מרכיבים ,תוך כדי עבודה

₪ 5,890
המחירים כוללים מע"מ

המיקסר המשולב  OptiMUMהעוצמתי :מתאים
לדרישות הבישול והאפייה הגבוהות ביותר ,מנוע חזק
ועוצמתי  1500Wכ 2.1-כ"ס  -בנוי לעבודה במאמץ
ובעומסים גבוהים .פועל בהנעה ישירה עם  3תמסורות,
מסומנות בצבעים שונים ,לחיבור קל של אביזרים

בורר בעל  7מהירויות ,פעולת קיפול והפעלה לסירוגין,
לבחירת המהירות המושלמת ,מצוייד בתאורת לד
 :Easy storageליפוף אוטומטי של הכבל לאחסון קל ומהיר
המיקסר עמיד במיוחד ,מורכב מאלומיניום דיי-קאסט

 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת
בשלושה ממדים בו זמנית  -לערבוב ,הקצפה מהירה,
לישה ופעולת קיפול

מנגנון בטיחות אלקטרוני ,מונע הפעלה לא בטיחותית
של המיקסר

משקל אינטגרלי :משקל אלקטרוני מובנה במיקסר,
מאפשר הכנסת המרכיבים הנדרשים לקערה ,בדיוק ע"פ
המתכון ,ללא צורך במשקל חיצוני ו/או בהכנת המרכיבים
מראש
טיימר אינטגרלי :מאפשר להגדיר ידנית את משך
הפעולה והמיקסר יפסיק אוטומטית בזמן הרצוי
 :Smart Dough Sensorשומר על מהירות קבועה בכל
עת ,אפילו עם קמח מלא או בכמויות גדולות ,מבטיח
תוצאה מהירה ומושלמת
זיהוי חכם  -לא משנה באיזה אביזר קונדיטוריה
תשתמשו ה OptiMUM-ישמור שלא תעברו את
המהירות המקסימאלית לפעולה
 :EasyArmLiftבלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן לשנות את
מצב הזרוע לצורך שימוש בתמסורת הנדרשת

התאמה אישית של המיקסר עם מגוון אביזרים נלווים:
•חיבור קל ונוח לכל אביזר – באמצעות סימון צבעוני
תואם לאביזר ולתמסורת
• :Absolute stirring whiskביצועים מושלמים ,בזכות וו
גיטרה מקצועי עם סיומת סיליקון אשר מגיע באופן מושלם
לכל הקערה ומייתר את הצורך בשימוש במרית (לקקן)
• :Full metal 10 wire beating whiskמקצף מתכת
מקצועי מתכוונן לגובה הרצוי ,עובד בצורה מושלמת עם
כמויות גדולות וקטנות (מחלבון  1ועד  15חלבונים)
• :High performance kneading hookוו לישה בעל
צורה מיוחדת אשר מאפשרת חדירה לתוך הבצק ולישה
בצורה מקצועית ,למניעת הדבקות לדפנות הקערה
•מכסה שקוף למניעת התזה ,עם פתח גדול ,להוספת
מרכיבים ,תוך כדי עבודה

קערה ענקית מנירוסטה מוברשת עם ידיות לאחיזה
נוחה ,קיבולת של  5.5ליטר ,מאפשרת לעבד עד  3.5ק"ג
בצק ( 1.5ק"ג קמח מכל סוג  +תוספות)

₪ 4,990
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מיקסרים מקצועיים משולבים מסדרת OptiMUM

 - MUM9A32S00הסדרה החדשה

1300

1200

5.5

5.5

מק"ט4242002938080 :
נירוסטה

מק"ט4242002957913 :
נירוסטה

המיקסר המשולב  OptiMUMהעוצמתי :מתאים
לדרישות הבישול והאפייה הגבוהות ביותר ,מנוע חזק
ועוצמתי  1300Wכ 1.75-כ"ס  -בנוי לעבודה במאמץ
ובעומסים גבוהים .פועל בהנעה ישירה עם  3תמסורות,
מסומנות בצבעים שונים ,לחיבור קל של אביזרים

המיקסר עמיד במיוחד ,מורכב מאלומיניום דיי-קאסט
מנגנון בטיחות אלקטרוני ,מונע הפעלה לא בטיחותית
של המיקסר

 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת
בשלושה ממדים בו זמנית  -לערבוב ,הקצפה מהירה,
לישה ופעולת קיפול
 :Smart Dough Sensorשומר על מהירות קבועה בכל
עת ,אפילו עם קמח מלא או בכמויות גדולות ,מבטיח
תוצאה מהירה ומושלמת
זיהוי חכם  -לא משנה באיזה אביזר קונדיטוריה
תשתמשו ה OptiMUM-ישמור שלא תעבור את
המהירות המקסימאלית לפעולה
 :EasyArmLiftבלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן לשנות את
מצב הזרוע לצורך שימוש בתמסורת הנדרשת
קערה ענקית מנירוסטה מוברשת עם קיבולת של 5.5
ליטר ,מאפשרת לעבד עד  3.5ק"ג בצק ( 1.5ק"ג קמח
מכל סוג  +תוספות)
בורר בעל  7מהירויות ,פעולת קיפול והפעלה לסירוגין,
לבחירת המהירות המושלמת ,מצוייד בתאורת לד
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התאמה אישית של המיקסר עם מגוון אביזרים נלווים:
•חיבור קל ונוח לכל אביזר – באמצעות סימון צבעוני
תואם לאביזר ולתמסורת
•  :Absolute stirring whiskביצועים מושלמים ,בזכות וו
גיטרה מקצועי עם סיומת סיליקון אשר מגיע באופן מושלם
לכל הקערה ומייתר את הצורך בשימוש במרית (לקקן)
• :Full metal 10 wire beating whiskמקצף מתכת
מקצועי מתכוונן לגובה הרצוי ,עובד בצורה מושלמת עם
•כמויות גדולות וקטנות (מחלבון  1ועד  15חלבונים)
• :High performance kneading hookוו לישה בעל
צורה מיוחדת אשר מאפשרת חדירה לתוך הבצק ולישה
בצורה מקצועית ,למניעת הדבקות לדפנות הקערה
•מעבד מזון פתוח (דיטו) עם  3דיסקיות נירוסטה
( 5שימושים) :דיסקית דו-כיוונית לפריסה עבה או
דקה ,דיסקית פומפייה דו-כיוונית לגירוד עדין או גס
ודיסקית גירוד לשוקולד ,גבינה ואגוזים
•מכסה שקוף למניעת התזה ,עם פתח גדול ,להוספת
מרכיבים ,תוך כדי עבודה

אחסון פנימי של כבל החשמל בצורה קלה ומהירה

המיקסר המשולב  OptiMUMהעוצמתי :מתאים
לדרישות הבישול והאפייה הגבוהות ביותר ,מנוע חזק
ועוצמתי  1200Wכ 1.6-כ"ס  -בנוי לעבודה במאמץ
ובעומסים גבוהים .פועל בהנעה ישירה עם  3תמסורות,
לחיבור קל של אביזרים

המיקסר עמיד במיוחד ,מורכב מאלומיניום דיי-קאסט
מנגנון בטיחות אלקטרוני ,מונע הפעלה לא בטיחותית
של המיקסר

 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת
בשלושה ממדים בו זמנית  -לערבוב ,הקצפה מהירה,
לישה ופעולת קיפול
 :Smart Dough Sensorשומר על מהירות קבועה בכל
עת ,אפילו עם קמח מלא או בכמויות גדולות ,מבטיח
תוצאה מהירה ומושלמת
זיהוי חכם  -לא משנה באיזה אביזר קונדיטוריה
תשתמשו ה OptiMUM-ישמור שלא תעבור את
המהירות המקסימאלית לפעולה
 :EasyArmLiftבלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן לשנות את
מצב הזרוע לצורך שימוש בתמסורת הנדרשת

התאמה אישית של המיקסר עם מגוון אביזרים נלווים:
•חיבור קל ונוח לכל אביזר – באמצעות סימון צבעוני
תואם לאביזר ולתמסורת
• :Full metal 10 wire beating whiskמקצף מתכת
מקצועי מתכוונן לגובה הרצוי ,עובד בצורה מושלמת עם
כמויות גדולות וקטנות (מחלבון  1ועד  15חלבונים)
• :High performance kneading hookוו לישה בעל
צורה מיוחדת אשר מאפשרת חדירה לתוך הבצק ולישה
בצורה מקצועית ,למניעת הדבקות לדפנות הקערה
•מכסה שקוף למניעת התזה ,עם פתח גדול ,להוספת
מרכיבים ,תוך כדי עבודה

קערה ענקית מנירוסטה מוברשת עם קיבולת של
 5.5ליטר ,מאפשרת לעבד עד  3.5ק"ג בצק ( 1.5ק"ג
קמח מכל סוג  +תוספות)
בורר בעל  7מהירויות ,פעולת קיפול והפעלה לסירוגין,
לבחירת המהירות המושלמת
אחסון פנימי של כבל החשמל בצורה קלה ומהירה

₪ 4,790

₪ 3,890

אביזרים למיקסר מסדרת OptiMUM
דגם  /מק"ט

MUZ9PP1
4242002943299

MUZ9BS1
4242002973456

MUZ9HA1
4242002943718

MUZ9FW1
4242002943251

אביזרים לשימוש עם מטחנת בשר והכנת פסטה

מחיר

סט לאוהבי הפסטה :אביזר להכנה של דפי לזניה,
אביזר להכנה של פטוציני ומתאם לחיבור האביזרים
למיקסר

1,500

סט לאוהבי האפייה :מטחנת בשר ,אביזר להכנת
עוגיות מעוצבות עבור  4צורות מאפה שונות ,קערת
פלסטיק ( )BPA freeעם זוג ידיות לאחיזה נוחה,
בנפח  5.5ליטר ,מאפשרת לעבד עד  3.5ק"ג בצק
( 1.5ק"ג קמח מכל סוג  +תוספות) ומתאם לחיבור
האביזרים למיקסר

1,100

סט לאוהבי הבשר :מטחנת בשר כולל מתאם
לחיבור המטחנה לגוף המיקסר ,רשתות מחוררות
מנירוסטה (קוטר  3מ"מ 5 ,מ"מ ו 8-מ"מ) ,אביזר
להכנה של נקניקיות ואביזר להכנה של קובה

1,100

מטחנת בשר לשימוש יומיומי ,ניתן לטחון ,דגים,
בשר ועוד בקלות ובפשטות ,ערכה הכוללת מטחנת
בשר ,מתאם  MUZ9AD1לחיבור המטחנה לגוף
המיקסר 3 ,רשתות מחוררות מנירוסטה (קוטר
 3מ"מ 5 ,מ"מ ו 8-מ"מ) וסכין בעלת  4להבים

1,000

מחירים בש"ח .המחירים כוללים מע"מ

דגם  /מק"ט

MUZ9AD1
4242002968933

MUZ9PP2
4242002973418

MUZ9SV1
4242002968919

אביזרים לשימוש עם מטחנת בשר והכנת פסטה

מחיר

מתאם ל - OptiMUM-נדרש בנוסף בעת שימוש עם
האביזרים להכנת פסטה ,או עם מטחנת בשר

350

סט דיסקיות ליצירת סוגים שונים של פסטה,
ניתן לייצר עד  5סוגים שונים של פסטה ביתית:
פוזילי ,מקרוני ,צ'לנטני ,ריגטוני ודיטליני

250

אביזר להכנת עוגיות מעוצבות עבור  4צורות מאפה
שונות ,המתחבר למטחנת בשר

100
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דגם  /מק"ט

MUZ9CC1
4242002973432

MUZ9VLP1
4242002953458

אביזרים למיקסר מסדרת OptiMUM

אביזרים למעבד מזון

מחיר

אביזר לחיתוך קוביות ,חותך ירקות ופירות טריים
ומבושלים לקוביות מושלמות ,חותך בקלות
ובמהירות :פירות ,ירקות ונקניקים לקוביות
מושלמות  0.9X0.9ס"מ ,לשימוש עם מעבד מזון
פתוח של OptiMUM

600

4242002943732

סט לאוהבי הבריאות :מסחטת הדרים ,מעבד
מזון קומפקטי סגור ,סכין דו להבית ,דיסקית
פומפיה לשוקולד ,אגוזים ,דיסקית דו כיוונית
לחיתוך עבה ודק ,ודיסקית דו כיוונית לגירוד גס
ועדין .חיבור קל ונוח לכל אביזר באמצעות סימון
צבעוני תואם לאביזר ולתמסורת

500
MUZ9ER1

סט לאוהבי הירקות :מעבד מזון פתוח עם
 5דיסקיות -דיסקית פריסה דו כיוונית (עבה ודק),
דיסקית גירוד דו כיוונית (גס ועדין) ,דיסקית ג'וליאן
לפריסה דקה ,דיסקית גירוד לשוקולד או אגוזים
ודיסקית משולבת פריסה ופומפיה בגודל בינוני.
חיבור קל ונוח לכל אביזר באמצעות סימון
צבעוני תואם לאביזר ולתמסורת

450

דיסקית פריסה  Supercutמשוננת דו כיוונית
(עבה  /דק) נירוסטה לשימוש עם מעבד מזון
פתוח של OptiMUM

150

דיסקית מנירוסטה להכנת טוגני תפוחי אדמה
(צ'יפס) ,לשימוש עם מעבד מזון פתוח של

150

דגם  /מק"ט

MUZ9TM1

4242002951393

MUZ9VL1
4242002943756

MUZ9MX1
4242002943275

MUZ9SC1
4242002968179

MUZ9KR1
MUZ9PS1
4242002968193

OptiMUM

4242002951379

איבזור נוסף

מחיר

סט בעל  5חלקים :מטחנה רב שימושית:
מטחנה קטנה לקפה ,גבינה ועוד ,קוצץ קטן
לתבלינים ,בצל ועוד 2 ,מיכלי זכוכית לאחסון עם
מכסים ,בלנדר ספורט אישי ,לערבוב משקאות
טבעיים ,מילקשייקים ומרקים ,ומכסה שהופך את
המיכל לכוס נסיעות

650

קערת נירוסטה איכותית ,בנפח  5.5ליטר,
מאפשרת לעבד עד  3.5ק"ג בצק ( 1.5ק"ג קמח
מכל סוג  +תוספות) עם זוג ידיות לאחיזה,
נוחה לשימוש ולא משאירה טעם לוואי במזון ,קלה
לניקוי  -פשוט להכניס למדיח

בלנדר זכוכית  2.3ליטר ,מתאים לכתישת קרח
וכן פירות וירקות קפואים ,חיבור קל ונוח לכל
אביזר וזאת באמצעות סימון צבעוני תואם לאביזר
ולתמסורת ,סכיני הבלנדר מתפרקות בקלות
ומאפשרות לנקות את כד הזכוכית בקלות,
להגיינה מושלמת

קערת פלסטיק ,בנפח  5.5ליטר מאפשרת לעבד
עד  3.5ק"ג בצק ( 1.5ק"ג קמח מכל סוג +
תוספות) עם זוג ידיות לאחיזה נוחה ,קלה לניקוי -
פשוט להכניס למדיח

500

450

250
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