
Пасатор, ErgoMixx, 600 W, Бяло,
MSM66050

Допълнителни аксесоари
MSZV6FS1 : Комплект Вакуумни аксесоари за пасатор ErgoMixx

Няма да позволите този ръчен блендер
да е далеч от погледа ви.
● Изключително мощен мотор 600 вата: мощност за

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

● Ергономична и лесна работа: лек корпус с мека на доппир
дръжка за удобно и сигурно захващане.

● QuattroBlade: осигурява оптимално действие на рязане и
фини резултати на смесване - с функция AntiSplash.

● Променлива скорост: 12 настройки на скоростта плюс
турбо функция за перфектна последователност на всяка
рецепта.

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

Техническа информация
размери на уреда :  393 x 55 x 62  mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) :  405 x 130 x 200  mm
размери на палета :  182.0 x 80.0 x 120.0
количество за единица опаковка :  6
стандартен брой единици за палет :  144
Нето тегло :  1,2  kg
Бруто тегло :  1,5  kg
EAN код :  4242002759876
макс. натоварване на захранващ кабел :  600  W
Напрежение :  220-240  V
Честота :  50/60  Hz
Дължина на захранващия кабел :  140,0  cm
Вид щепсел :  Европ. щепсел без зазем. 2.5 А
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Няма да позволите този ръчен блендер да
е далеч от погледа ви.

Отлични резултати

- Мощност: 600 W

- Мощен ръчен пасатор

- Регулиране на оборотите с 12 степени на работа

- Допълнителен турбо бутон за максимална
производителност

- Остър нож с 4 остриета от неръждаема стомана за
перфектни резултати от смесването.

Комфорт

- Тих, с малки вибрации мотор

- Оптимално боравене благодарение на ергономичен
дизайн, големи бутони и удобен Soft-Touch-корпус

- Лесно разглобяем накрайник с бутон за изхвърляне

- Накрайникът и приставките (освен предавателната кутия)
могат да се мият в миялна машина

Многообразие

- Топлоустойчив пластмасов накрайник с ножчета от
неръждаема стомана

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

- Бъркалка за разбиване от неръждаема стомана за
разбиване на белтъци, сметана или приготвяне на тесто за
палачинки.

- Прозрачна, калибрирана чаша за миксиране
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