
Trintuvas, SilentMixx Pro, 900 W, juodas
MMB66G7M

Priedai esantys komplektacijoje
1 x Grūstuvė
1 x Universali pjaustyklė

SilentMixx Pro: greičiausias Bosch
plaktuvas - dabar ir su HighSpeed
programa. Plaktuvas parduodamas kartu su
pjaustymo ir trynimo filtru.
●

● SilentMIxx Pro plaktuvas veikia efektyviai ir itin tyliai ir visa tai
dėka inovatyvios Noise Reduction sistemos.

● Susmulkintas ledas ar spjaustyti ingredientai - dėka
automatinių programų visada išgausite tokį rezultatą, kokio
pageidaujate, vienu mygtuko paspaudimu.

● Mėgaukitės akimirksniu nuostabiai pagamintu maistu
ar kokteiliais, ypatingai šaldytas vaisiais ar daržovėmis,
HighSpeed programos dėka.

● EasyKlick peilis užtikrina puikius rezultatus ir yra lengvai
nuimamas bei valomas.

● ThermoSafe stiklinis ąsotis pagamintas iš itin storo stiklo -
lengvai ir saugiai paruošite karštas sriubas ir ledo šaltumo
gėrimus.

Techniniai duomenys
Gaminio išmatavimai (mm) :  437 x 196 x 237
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  220 x 385 x 460
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :

 205.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis antrinėje pakuotėje :  1
Kiekis paletėje(vnt) :  32
Svoris neto (kg) :  5,657
Svoris bruto (kg) :  6,3
EAN kodas :  4242005064809
Prijungimo galia (W) :  900
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  50/60
Elektros laidos ilgis (cm) :  90,0
Kištuko tipas :  Gardy-/K kištukas be įžeminimo
Atitikties sertifikatai :  CE, Eurasian
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Trintuvas, SilentMixx Pro, 900 W, juodas
MMB66G7M

SilentMixx Pro: greičiausias Bosch plaktuvas
- dabar ir su HighSpeed programa. Plaktuvas
parduodamas kartu su pjaustymo ir trynimo
filtru.

Puikūs rezultatai

- 900 W variklis: didelė galia kaskart naudojant.

- Aukštos kokybės ThermoSafe stiklas saugiam karštų sriubų ir
šaltų gėrimų paruošimui

- Grūstuvas, palengvinantis ingredientų, ypač šaldytų ir tirštų
mišinių apdorojimą.

- Smoothie kokteilių filtras apsaugo nuo sėklų kokteiliuose bei
pjaustyklė, patogi smulkinti žoleles, svogūnus ar prieskonius

- Taip pat galite smulkinti ledukus šaltiems gėrimams.

Komfortas

- Patvarus nerūdijančio plieno Easy KlickKniffe peilis puikiai
supjausto, susmulkina ir išmaišo, ir yra greitai bei paprastai
plaunamas

- 3 automatinės programos ledo smulkinimui, ingredientų
pjaustymui ir HighSpeed

- Apšviesta rankena su tolygiu greičio nustatymu ir pulsavimo
funkcija

Valymas

- Lengvai nuimamas Easy KlickKnife pelis ir indaplovėje
plaunamos detalės (ąsotis, dangtelis, matavimo indas ir kiti
priedai).

Medžiagos ir dizainas

- Nerūdijančio plieno korpuso apdaila

- 2.3 L talpos aukštos kokybės ThermoSafe stiklo ąsotis (talpa,
pridėjus maisto produktų: 1.5 L)

- Visos plastikinės detalės, besiliečiančios su maisto produktais,
yra be BPA.

Pridedami priedai

- Grūstuvas, palengvinantis ingredientų apdorojimą.

- Pjaustyklės priedas smulkinti mažus kiekius

- Sulčių filtras tobuliems sojų pieno ir vaisių kokteiliams be
kauliukų.
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