
Hand blender, CleverMixx, 600 W, vit
MSM26130

Medföljande tillbehör
1 x Lock
1 x Mixerbägare
1 x Mixstav
rostfri

CleverMixx - den mångsidiga stavmixern
som gör matlagning roligare. SlimFoot den
extra smala mixerfoten ingår.
● Stark motor på 600 watt för effektiv bearbetning.
● Den rostfria mixerfoten är designad för att undvika stänk.
● Tack vare den den extra smala mixerfoten görs små portioner

av salladsdressing, såser och majonäs snabbt och enkelt.
● Bra grepp och låg vikt gör CleverMixx lätt och bekväm att

använda.
● Mät upp ingredienserna och mixa dem direkt i den graderade

mixerbägaren. Den rostria mixerfoten och övriga tillbehör går
att diska i maskin.

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  385 x 60 x 60
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  430 x 110 x 110
Dimensions of the master case (mm) :  440 x 230 x 340
Pallmått i cm (H x B xD) :  190 x 80 x 120
Antal per förpackningsenhet :  6
Antal per pall :  240
Nettovikt (kg) :  1,023
Bruttovikt (kg) :  1,2
EAN kod :  4242002920320
Anslutningseffekt (W) :  600
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Elkontakt :  Euro-kont. utan jord till 2,5A
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, SIQ , Ukraine
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Hand blender, CleverMixx, 600 W, vit
MSM26130

CleverMixx - den mångsidiga stavmixern som
gör matlagning roligare. SlimFoot den extra
smala mixerfoten ingår.

Utmärkt resultat

- 600 watt motor med låg ljudnivå, låg vikt och snabb
bearbetning

- Mixa och gör puree snabbt och effektivt med den innovativa
vassa fyrbladiga kniven QuattroBlade

Bekvämlighet

- Gör puré, mixa och blanda: tack vare det ergonomiska
handtaget och den låga vikten är CleverMixx både bekväm och
enkel att använda.

- Utformad för stänkfri användning

- Enkel rengöring: mixerfoten, bägaren och SlimFoot går att
diska i maskin

Mångsidighet

- Avtagbar rostfri mixerfot av hög kvalitet.

- Den rostfria mixerfoten tål värme och blir inte missfärgad -
perfekt för att mixa en god morots eller tomatsoppa.

- Unik SlimFoot: Perfekt för små mängder av exempelvis
enskilda portioner av desserter, dressing och såser. Utmärkt
för att mixa barnmat direkt i en förvaringsburk.

- Genomskinlig graderad mixerbägare med lock för förvaring i
kylskåp.

Säkerhet

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

- Säker montering av mixerfoten med bajonettlås.
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