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Fristående mixers

Vit / borstat stål
MMB66G5M

SilentMixx Pro: marknadens tystaste
blender med extra höghastighetsprogram
för fiberrika grönsaker.
● SilentMixx Pro är både tyst och effektiv tack vare det innovativa

Noise Reduction System.
● Mixa smoothies eller krossa is - tack vare två anpassade

program nås bästa resultat genom ett enkelt knapptryck.
● Frysta eller fiberrika frukter och grönsaker mixas extra snabbt

med ett perfekt resultat tack vare ett program med extra hög
hastighet.

● Easy KlickKnife för bästa matlagningsresultat. Tas med ett
enkelt handgrepp isär för rengöring

● Tack vare kanna i ThermoSafe-glas går det att tillreda både
varma och kalla rätter - allt från att krossa is till varma soppor

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  437 x 196 x 237
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  225 x 330 x 430
Dimensions of the master case (mm) :  240 x 345 x 440
Pallmått i cm (H x B xD) :  210 x 80 x 120
Antal per förpackningsenhet :  1
Antal per pall :  40
Nettovikt (kg) :  4,9
Bruttovikt (kg) :  5,8
EAN kod :  4242005040612
Anslutningseffekt (W) :  900
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Elkontakt :  kontakt utan jord
Säkerhetsmärkning :  CE

Medföljande tillbehör
1 x Påmatare
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Vit / borstat stål
MMB66G5M

SilentMixx Pro: marknadens tystaste
blender med extra höghastighetsprogram för
fiberrika grönsaker.

Utmärkt resultat

- 900 watt motor: Kraftfull för alla utmaningar

- ThermoSafe-glas av hög kvalitet för varma soppor och kalla
drycker

- Stamp för effektivare bearbetning av frysta eller trögflytande
ingredienser

- Passar utmärkt för att krossa is till kalla drycker

Bekvämlighet

- Kraftfull Easy KlickKnife med rostfria blad för att hacka, mixa
och blanda med bästa resultat. Tas loss från kannan med ett
enkelt handgrepp för enkel rengöring

- 3 automatiska program för att krossa is, mixa smoohites eller
mixa med extra hög hastighet

- Belyst vred för steglös hastighetsinställning samt pulsfunktion

Rengöring

- Enkelt avtagbar Easy KlickKnife, övriga tillbehör och delar går
att diska i maskin.

Material och design

- Hölje med rosfritt inlägg

- Kanna i ThermoSafe-glas av hög kvalitet med volym på 2.3 l
och kapacitet på 1.5 l

- Alla plastdelar som kommer i kontakt med livsmedel är BPA-
fria

Medföljande tillbehör

- Stamp för effektivare bearbetning


