
Staafmixer, ErgoMixx Style, 1000 W, RVS
MS62M6110

Toebehoren
1 x Deksel
1 x Mixer- maatbeker
1 x Inox mixerstaaf

Optionele accessoires
MSZV6FS1 : Vacuum accessory set

Verrassend eenvoudig om zelf perfecte
resultaten te creëren met de Bosch
ErgoMixx Style.
● 1000 watt: een krachtige Bosch motor voor de bereiding van

recepten en ingrediënten.
● Het Bosch QuattroBlade-mes zorgt voor uitstekende resultaten

tijdens het snijden en pureren van ingrediënten. Met
AntiSplash-functie.

● Ergonomisch en comfortabel design: RVS behuizing met
'SoftTouch' handvat zorgt voor een stevige, zachte grip.

● Variabele snelheid: 12 standen en turboknop. Altijd de juiste
snelheid voor jouw recepten.

● Maatbeker met deksel: ideaal voor bereiding en kleine porties.

Technische Data
Afmetingen (HxBxD) :  393 x 55 x 62  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :  102 x 197 x 263  mm
Palletafmetingen :  210.0 x 80.0 x 120.0
Verpakkingseenheid :  4
Standaard aantal units per pallet :  288
Nettogewicht :  1,0  kg
Brutogewicht :  1,3  kg
EAN-code :  4242005171569
Aansluitwaarde :  1000  W
Spanning :  220-240  V
Frequentie :  50/60  Hz
Lengte elektriciteitssnoer :  140,0  cm
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Meegeleverde toebehoren : 
1 x Deksel, 1 x Mixer- maatbeker, 1 x Inox mixerstaaf

'!2E20AF-bhbfgj!

1/2



Staafmixer, ErgoMixx Style, 1000 W, RVS
MS62M6110

Verrassend eenvoudig om zelf perfecte
resultaten te creëren met de Bosch
ErgoMixx Style.

Uitstekende Resultaten

- Hoge kwaliteit RVS-staafmixer met krachtige 1000 Watt motor:
moeiteloos pureren, mixen en hakken met een druk op de
knop

- Snelheidsselectie met 12 instellingen. Zorgt voor de juiste
snelheid voor elke toepassing

- Extra turbo-knop voor maximale prestaties met één druk op
de knop. Snel en makkelijk werken zonder spatten.

- " QuattroBlade - Technologie" Met een innovatief, speciaal
geslepen en gehard vier vleugelblad voor perfecte resultaten.

Comfort

- Stille motor

- Optimaal gebruiksgemak door grote, eenvoudig te bedienen
knoppen met soft-touch

- Eject-mechanisme voor eenvoudig verwijderen van de mixvoet

- De roestvaste mixvoet van hoogwaardig roestvrij staal en de
meng-/maatbeker zijn vaatwasserbestendig

Veiligheid

- Veiligheid voorop: dankzij het kliksysteem op de mixervoet,
hoor je of de accessoire juist bevestigd is

- Alle kunststofmaterialen zijn BPA-vrij.

Veelzijdig

- Hoogwaardige RVS mixervoet van Bosch. Roestvrij en
daardoor vaatwasserbestendig. Geen overdracht van smaken
of geuren.

- Transparante mix/maatbeker met deksel voor het vers en
schoon bewaren in de koelkast.
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