
Ročni mešalnik, Styline Colour, 500 W,
Turkizna, Srebrna
MFQ40302

Dodatni pribor
2 x Metlica za gnetenje
nerjaveče jeklo

Stilski ročni mešalnik za zahtevne stranke,
z inovativnimi metlicami FineCreamer v
turkizna barvi.
● Visokozmogljiv 500-vatni motor: poskrbi za odlične rezultate

tako pri peki kot pri kuhanju.
● FineCreamer: visoko učinkoviti metlici, ki v hipu poskrbita za

lahke in zračne zmesi.
● Kavlja za testo iz nerjavečega jekla: za lahkotno gnetenje

zahtevnejših zmesi.
● Lahko ohišje in ročaj s soft touch prevleko: udoben in varen

prijem med mešanjem.
● Pet hitrosti in funkcija turbo: natančno upravljanje hitrosti pri

vsakem receptu.

Tehnični podatki
Dimenzije aparata :  142 x 200 x 75  mm
Mere embaliranega izdelka :  219 x 101 x 232  mm
Dimenzija palete :  204.0 x 80.0 x 120.0
Količina v pakirni enoti :  4
Standardno število enot na paleto :  320
Neto masa :  1,1  kg
Bruto masa :  1,3  kg
EAN koda :  4242002777429
Priključna moč :  500  W
Napetost :  220-240  V
Frekvenca :  50/60  Hz
Dolžina priključnega kabla :  140,0  cm
Tip vtiča :  Euro vtikač brez ozeml.do 2,5
Vključena oprema :  2 x Metlica za gnetenje, nerjaveče jeklo
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Ročni mešalnik, Styline Colour, 500 W,
Turkizna, Srebrna
MFQ40302

Stilski ročni mešalnik za zahtevne stranke,
z inovativnimi metlicami FineCreamer v
turkizna barvi.

Odlični rezultati

- Priključna moč: 500 W

- Sodobna tehnologija motorja: močan, tih in lahek

- 5 delovnih hitrosti

- Dodatna turbo stopnja delovanja

Udobje

- Ergonomsko oblikovan protizdrsni ročaj, ki je mehak za dotik,
za varno in udobno upravljanje. Primeren tako za levičarje kot
tudi za desničarje.

- Možnost namestitve visokokakovostne noge mešalnika iz
nerjavečega jekla ali univerzalnega sekljalnika; oba dodatka
sta na voljo kot ločen dodatni pribor

- Ločen gumb za izmet omogoča enostavno snemanje metlic
FineCreamer Turbo in kavlja za testo

- Enostavno čiščenje mešalnika in dodatne opreme. Vsa
dodatna oprema (metlici in kavlja za gnetenje) je primerna za
čiščenje v pomivalnem stroju

- Ergonomsko oblikovano "soft-touch" ohišje

- Ločena tipka za izmet metlic

- Priročnen priključek za nogo paličnega mešalnika

- Priključek za mešalno nogo paličnega mešalnika

- Mehanizem za izmet omogoča enostavno snemanje mešalne
noge

Varnost

- Vsi plastični deli v stiku z živili so brez BPA snovi

Vsestranskost

- 2 visoko učinkoviti Fine-Creamer metlici iz nerjavečega jekla:
za odlične rezultate stepanja in mešanja v najkrajšem času

- 2 kavlja za gnetenje iz nerjavečega jekla
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