
Пасатор, CleverMixx, 600 W, Черно,
антрацит
MSM2650B

Bosch CleverMixx в елегантен черен
пиано лак дизайн: Всестранният талант за
повече забавление в кухнята.
● Изключително мощен мотор 600 вата: мощност за

обработка на съставки, които са предизвикателство и
задвижване на различни приставки.

● Ергономична дръжка: удобна да се държи по време на
смесване.

● Лесен за използване: започнете да смесвате с едно
докосване на бутон.

● Включени чопър и бъркалка: повече разнообразие от
вкусна, домашна храна.

● Смесване на продукти/ мерителна чаша с капак: за
измерване, смесване и съхраняване на малки количества.

Техническа информация
размери на уреда :  385 x 60 x 60  mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) :  405 x 130 x 203  mm
размери на палета :  185.0 x 80.0 x 120.0
количество за единица опаковка :  6
стандартен брой единици за палет :  144
Нето тегло :  1,3  kg
Бруто тегло :  1,6  kg
EAN код :  4242002921808
макс. натоварване на захранващ кабел :  600  W
Напрежение :  220-240  V
Честота :  50/60  Hz
Дължина на захранващия кабел :  120,0  cm
Вид щепсел :  Европ. щепсел без зазем. 2.5 А
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Отлични резултати

- Силен 600-ватов мотор - тих, лек и бърз

- Иновативен и остър нож QuattroBlade с четири остриета за
перфектна обработка при пюриране, шейкване и рязане.

Комфорт

- CleverMixx - лека категория с нов дизайн: много лесно
пюриране, шейкване и рязане чрез ергономична дръжка.

- Работа без пръски благодарение на специално оформена
чашка на миксиращия накрайник с нов дизайн.

- Висококачественият крак на смесителя от неръждаема
стомана е безопасен за храна, без вкус и материалът не се
оцветява. Идеален за приготвяне на горещи вкусни супи
като супа от морков или домат.

- Най-лесно почистване: Всички аксесоари могат да се мият
в съдомиялна машина: Крачето на миксера от неръждаема
стомана, бъркалка за разбиване, чаша за смесване и
универсалния чопър (с изключение на скоростната кутия).

Сигурност

- Заключване на накрайника: голяма сигулност чрез
байонетно заключване

- Всички пластмасови части, които имат допир с
хранителните продукти са без BPA

Многообразие

- Отстраняващ се, висококачествен накрайник от
неръждаема стомана

- Удобен мини чопър, режещ подправки, ядки, лукове, месо,
сирене,...

- Тел от неръждаема стомана за приготвяне на сняг от
белтъци, бита сметана, млечна пяна или леко тесто

- Прозрачна кана за миксиране със скала и капак за
съхранение в хладилник.
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