
Staafmixer, ErgoMixx, 750 W, Zwart, Grijs
MSM67170

Toebehoren
2 x Deksel, 1 x Crushed ice mes, 1 x Mixer- maatbeker, 1 x Inox
mixerstaaf, 1 x Eiwitklopper, 1 x Universele hakker

Optionele accessoires
MSZV6FS1 : Vacuum accessory set

De ultra-sterke staafmixer voor maximale
prestaties in uw keuken
● 750 watt: een solide 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.

● Ergonomische en eenvoudige bediening: lichtgewicht
behuizing met zachte greep voor een comfortabele en stevige
grip.

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

● Hakmolen met ijscrush-mogelijkheid en klopper
meegeleverd: meer diversiteit in de bereiding van zelfgemaakte
maaltijden.

Technische Data
Afmetingen (HxBxD) :  393 x 55 x 62  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :  140 x 250 x 470  mm
Palletafmetingen :  188.0 x 80.0 x 120.0
Verpakkingseenheid :  3
Standaard aantal units per pallet :  72
Nettogewicht :  1,8  kg
Brutogewicht :  2,0  kg
EAN-code :  4242002732305
Aansluitwaarde :  750  W
Spanning :  220-240  V
Frequentie :  50/60  Hz
Lengte elektriciteitssnoer :  260,0  cm
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Meegeleverde toebehoren : 
2 x Deksel, 1 x Crushed ice mes, 1 x Mixer- maatbeker, 1
x Inox mixerstaaf, 1 x Eiwitklopper, 1 x Universele hakker
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Staafmixer, ErgoMixx, 750 W, Zwart, Grijs
MSM67170

De ultra-sterke staafmixer voor maximale
prestaties in uw keuken

- Innovatief, scherp 4-bladenmes voor perfecte resultaten

- Krachtige staafmixer

- Extra turbostand voor maximale prestaties

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

- Hoogwaardige roestvrijstalen mixervoet

- Eject-mechanisme voor eenvoudig verwijderen van de mixvoet

- Mixervoet en toebehoren (behalve eventuele
aandrijvingsdeksels van deze toebehoren) zijn
vaatwasserbestendig

- Stille motor

- Transparante mix/maatbeker

- Flexibel spiraalsnoer

- Praktische hakmolen voor noten, vlees of groenten.

- Roestvrijstalen Ice-crush-mes voor het klein maken (crushen)
van ijsblokjes

- Roestvrijstalen garde

- Vermogen: 750 Watt.

- Snelheidsregelaar met 12 verschillende snelheden
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