
Blender ręczny, MaxoMixx, 800 W, Srebrny
MSM88160

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
2 x Pokrywa ochronna, 1 x Pojemnik do miksowania / miarka, 1
x Mikser reczny, stal szlachetna, 1 x Mieszadla do ubijania, 1 x
Rozdrabniacz uniwersalny

Doskonały pomocnik dla profesjonalnych
kucharzy. Mocny, solidny i bardziej
wszechstronny niż kiedykolwiek, dzięki
silnikowi o mocy 800 W oraz szerokiej
gamie akcesoriów.
● Wyjątkowa moc: silnik o mocy 800 W zapewnia szybkie i

doskonałe przetwarzanie żywności.
● 12-stopniowa regulacja prędkości z funkcją Turbo. Innowacyjny

nóż ze stali szlachetnej QuattroBlade Pro z 4-ma ostrzami.
● Wysokiej jakości obudowa oraz stopa miksująca ze stali

szlachetnej gwarancją doskonałych rezultatów.
● Prosta obsługa: duże przyciski, ergonomiczny kształ,

przyjemny w dotyku materiał antypoślizgowy, opatentowany
sposób montażu akcesoriów.

● Bogate wyposażenie: duża ilość przystawek ułatwi
przygotowanie żywności na wiele różnych sposobów. Duży
rozdrabniacz i końcówka do ubijania śmietany, piany z białek i
lekkiego ciasta np. naleśnikowego w zestawie.

Dane techniczne
Wymiary urządzenia (mm) :  402 x 63 x 63
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :

 428 x 143 x 203
Wymiary palety :  191 x 80 x 120
Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym :  4
Standardowa ilość jednostek na palecie :  128
Masa netto (kg) :  1,605
Masa brutto (kg) :  1,9
Kod EAN :  4242002813592
Moc przyłączeniowa (W) :  800
Napięcie (V) :  220-240
Częstotliwość (Hz) :  50/60
Rodzaj wtyczki :  Wtyczka Gardy bez uziemienia
Świadectwa homologacji :  CE, Eurasian, SIQ
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Blender ręczny, MaxoMixx, 800 W, Srebrny
MSM88160

Doskonały pomocnik dla profesjonalnych
kucharzy. Mocny, solidny i bardziej
wszechstronny niż kiedykolwiek, dzięki
silnikowi o mocy 800 W oraz szerokiej gamie
akcesoriów.

Doskonałe rezultaty

- Moc: 800 W

- Wyjątkowo mocny blender pozwoli uzyskać najlepsze rezultaty
w przygotowywaniu posiłków.

- Regulacja prędkości – 12 ustawień.

- 2 przyciski: przycisk pracy normalnej oraz Turbo.

- Stopa ze stali szalchetnej z innowacyjnym nożem
QuattroBlade Pro z 4-ma ostrzami.

Komfort

- Cicha praca silnika.

- Komfortowa i bezpieczna obsługa. Ergonomiczny,
antypoślizgowy uchwyt SoftTouch.

- Przycisk zwalniający końcówkę miksującą. Wygoda
użytkowania.

Wszechstronność

- Duży rozdrabniacz z wyjmowanym ostrzem ze stali szlachetnej
do rozdrabniania: mięsa, sera, cebuli, ziół, orzechów,
czekolady, czosnku, owoców, warzyw itp.

- Końcówka do ubijania ułatwiająca przygotowanie piany z
białek, bitej śmietany, majonezu lub lekkiego ciasta np.
naleśnikowego.

- Pojemnik do miksowania z miarką.

- Super wygodny, spiralny kabel

- Końcówka miksująca oraz pozostałe elementy wyposażenia
(poza blokiem z silnikiem) nadają się do mycia w zmywarce.
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