
Rankinis trintuvas, CleverMixx, 600 W, balta
MSM16500

Priedai esantys komplektacijoje
1 x Maišymo/matavimo indelis
1 x Plastikinė maišymo šluotelė
1 x Plakimo šluotelė
1 x Universali pjaustyklė

Bosch CleverMixx: įvairiapusis talentas,
suteikiantis daugiau smagumo virtuvėje
● Prieskoninių žolelių, parmezano, riešutų ar kitų kietų

ingredientų smulkinimas: universali mini kapoklė. Tobula
gaminant pesto, sugos ir kita.

● Grietinėlė ir kiaušinių baltymai suplakami akimirksniu ir
suteikia desertams lengvą konsistenciją: plakimo šluotelės
priedas.

● CleverMixx rankinis maišytuvas su ergonomine rankena puikiai
telpa delne, nedidelio svorio dėka gaminsite paprastai ir
patogiai.

● Tobulas, norint sumaišyti ir pagaminti tyreles per trumpą
laiką: itin galingas 600 vatų variklis.

Techniniai duomenys
Gaminio išmatavimai (mm) :  385 x 60 x 60
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  405 x 125 x 200
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :

 185.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis antrinėje pakuotėje :  6
Kiekis paletėje(vnt) :  144
Svoris neto (kg) :  1,204
Svoris bruto (kg) :  1,5
EAN kodas :  4242005081554
Prijungimo galia (W) :  600
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  50/60
Elektros laidos ilgis (cm) :  120,0
Kištuko tipas :  EURO kištukas be įžem.iki 2,5A
Atitikties sertifikatai :  CE, Eurasian, SIQ , Ukraine
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Bosch CleverMixx: įvairiapusis talentas,
suteikiantis daugiau smagumo virtuvėje

Puikūs rezultatai

- 600 vatų variklis - tylus, lengvas ir greitai veikiantis prietaisas.

- Inovatyvus, aštrus keturių sparnelių QuattroBlade peilis:
tobuli rezultatai pagaminant tyrelę, trinant ir kapojant maisto
produktus.

Komfortas

- Tyrelių gaminimas, maišymas ir trynimas: lengvas CleverMixx
maišytuvas su ergonomiška rankena tobulai telpa delne,
naudotis juo itin lengva ir paprasta.

- Prietaisui veikiant, ingredientai netykšta inovatyvaus maišymo
lazdelės dizaino dėka.

- Lengviausias valymas: visus priedus galima saugiai plauti
indaplovėje: maišytuvo kojelę, plakimo šluotelę ir universalią
kapoklę (išskyrus pavarų dėžę).

Universalumas

- Nuimamas maišytuvo kotas iš atsparaus karščiui plastiko su
nerūdijančio plieno kokybišku peiliuku

- Nerūdijančio plieno apvali šluotelė kiaušinio baltymų,
grietinėlės, pieno putos arba skystos tešlos plakimui.

- Patogus mažas smulkintuvas pjausto žoleles, riešutus,
svogūnus, mėsą, sūrį ir kt.

- Skaidrus kalibruotas maišymo / matavimo stiklas

Saugumas

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

- Maišymo lazdelė saugiai užfiksuojama užrakto dėka.
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