
Blender, VitaPower Serie | 4, 1200 W, Svart
MMB6141B

VitaPower Serie | 4 mixer för en hälsosam
livsstil. Mixa näringsrika smoothies enkelt,
säkert och effektivt varje dag.
● Pro-Performance System: slätt mixad smoothie även med

frysta frukter och hårda ingredienser.
● ProEdge knivblad: slätt resultat snabbt och enkelt med de

rostfria knivarna från Solingen i Tyskland.
● Tritan-kanna med 3D flow boosters: kanna i okrossbar Tritan

med 1.5 liter kapacitet.
● Bosch motorkompetens: 1.200 watt stark och hastighet på

upp till 30.000 rpm.
● Enkel montering och rengöring: diskmaskinsäkra delar, enkelt

att få kannan på plats, och sladdförvaring.

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  410 x 230 x 195
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  305 x 288 x 395
Pallmått i cm (H x B xD) :  200.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall :  48
Nettovikt (kg) :  2,831
Bruttovikt (kg) :  3,5
EAN kod :  4242005215164
Anslutningseffekt (W) :  1200
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Anslutningskabelns längd (cm) :  100,0
Elkontakt :  kontakt utan jord
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, SIQ, Ukraine
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Utmärkt resultat

- Stark motor: 1200 W, upp till 30000 RPM (varv/minut) i
motorhastighet

- Kanna i Tritan med 1.5 liter kapacitet och Flow Booster-
utformning för bättre resultat.

- ProEdge knivblad i rostfritt stål av hög kvalitet från Solingen i
Tyskland

Bekvämlighet / Rengöring

- Enkel rengöring tack vare diskmaskinsäkra delar

- Två hastighetsval och pulsfunktion

Material och design

- Motorhölje i ABS av hög kvalitet

- Kanna av Tritan som är okrossbar, smak och doftneutral

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