
Staafmixer, CleverMixx, 600 W, Zwart,
Antraciet
MSM2650B

Toebehoren
2 x Deksel
1 x Mixer- maatbeker
1 x Inox mixerstaaf
1 x Eiwitklopper
1 x Universele hakker

Bosch CleverMixx. Het veelzijdige talent
voor veel plezier in de keuken.
● Extra krachtige 600W-motor: krachtig genoeg om moeilijke

ingrediënten te verwerken en diverse accessoires aan te
drijven.

● Ergonomische grip: comfortabel tijdens het mixen.
● Eenvoudig te gebruiken: start met een druk op de knop.
● Inclusief hakmolen en klopgarde: perfect voor de bereiding

van jouw favoriete gerechten.
● Afneembare mixervoet: in 'één draai.

Technische Data
Afmetingen (HxBxD) :  385 x 60 x 60  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :  405 x 130 x 203  mm
Palletafmetingen :  185.0 x 80.0 x 120.0
Verpakkingseenheid :  6
Standaard aantal units per pallet :  144
Nettogewicht :  1,3  kg
Brutogewicht :  1,6  kg
EAN-code :  4242002921808
Aansluitwaarde :  600  W
Spanning :  220-240  V
Frequentie :  50/60  Hz
Lengte elektriciteitssnoer :  120,0  cm
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Meegeleverde toebehoren :  2 x Deksel, 1 x Mixer- maatbeker,
1 x Inox mixerstaaf, 1 x Eiwitklopper, 1 x Universele hakker

'!2E20AC-jcbiai!

1/2



Staafmixer, CleverMixx, 600 W, Zwart,
Antraciet
MSM2650B

Bosch CleverMixx. Het veelzijdige talent
voor veel plezier in de keuken.

Uitstekende Resultaten

- 600 watt motor - stil, lichtgewicht en snelle bediening

- Met de innovatieve, scherpe 4-zijdige QuattroBlade perfecte
pureer en mix resultaten.

Comfort

- Pureren, mixen en blenden: met de ergonomische handgreep
en licht in gewicht is de CleverMixx zeer gemakkelijk te
bedienen.

- Spetteren wordt dankzij het nieuwe design voorkomen.

- De hoge kwaliteit RVS mixvoet is veilig voor voedsel,
smaakloos en verkleurt niet. Ideaal voor het bereiden van hete
soepen.

- Eenvoudig reinigen: alle accessoires zijn vaatwasserbestendig.

Veiligheid

- Alle kunststofmaterialen zijn BPA-vrij.

- Veiligheidssluiting

Veelzijdig

- Afneembare mixvoet uit hoogwaardig RVS

- RVS roergarde voor het kloppen van eiwitten slagroom en
melkschuim.

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