Silent blender, SilentMixx, 700 W, Zwart
MMB43G2B

De Bosch SilentMixx mixt en mengt
de ingrediënten van uw keuze snel,
betrouwbaar en bovenal, stiller dan elke
andere blender in zijn klasse.
●

●

●

●

●

BPA-vrije onderdelen: voor een gezonde, veilige en handige
bereiding van je gerechten
Hakmolen: hakt kruiden, noten, harde kaas en uien makkelijker
en sneller ﬁjn.
Gemakkelijke bediening met de roterende knop, die beschikt
over instelbare snelheid en een pulse-functie.
Glazen ThermoSafe-kan: om hete soepen en ijskoude dranken
veilig te kunnen blenden.
Twee automatische programma's: crushed ice en ﬁjngehakte
ingrediënten met één druk op de knop.

Technische Data

Toebehoren
1 x Universele hakker

Afmetingen (HxBxD) :
437 x 196 x 237 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :
220 x 380 x 460 mm
Palletafmetingen :
210.0 x 80.0 x 120.0
Verpakkingseenheid :
1
Standaard aantal units per pallet :
32
Nettogewicht :
5,0 kg
Brutogewicht :
5,8 kg
EAN-code :
4242002855394
Aansluitwaarde :
700 W
Spanning :
220-240 V
Frequentie :
50/60 Hz
Lengte elektriciteitssnoer :
90,0 cm
Type stekker :
Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :
Morocco
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Silent blender, SilentMixx, 700 W, Zwart
MMB43G2B
De Bosch SilentMixx mixt en mengt
de ingrediënten van uw keuze snel,
betrouwbaar en bovenal, stiller dan elke
andere blender in zijn klasse.

Uitstekende Resultaten

- 700 Watt motor: krachtig voor elke toepassing.
- ThermoSafe glazen kan: voor een veilige bereiding van warme
soepen tot ijskoude dranken.

- Chopper meegeleverd voor het eenvoudig en snel hakken van
kruiden, groentes of specerijen

- Geschikt voor het crushen van ijs(blokjes)
Comfort

- RVS Easy KlickKnife voor het snijden, hakken en mengen van
ingrediënten - deze is eenvoudig te reinigen

- Twee automatische programma's: crushed ice en ingrediënten
hakken

- Verlichte knop met 5 snelheden en pulseerfunctie
- Maatbeker in deksel met schaal (Max. 50ml)
Reiniging

- Afneembaar Easy KlickKnife dat in de vaatwasser geplaatst

mag worden evenals de blenderkan, het deksel en de overige
(optionele) accessoires

Materiaal/Design

- ThermoSafe glazen kan met 2.3 l capaciteit (max. bereiding:
1.5 l vloeistoﬀen)

- Alle kunststofmaterialen zijn BPA-vrij.
Meegeleverde accessoires

- Chopper opzetstuk voor het hakken van kleine hoeveelheden
(b.v. uien)
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