
Stavmixer, MaxoMixx, 1000 W, Rostfritt stål
MS8CM61V5

Extra tillbehör
MMZV0BT1 2Go-flaska, MMZV0SB0 Vacuum storage box small 750
ml, MMZV0SB1 Storage box large (1.5 l), MMZV0SB2 2 vacuum
storage boxes large and small, MSZV0FB1 Set of 10 Vacuum
zipper bags (1.2 l), MSZV0FB3 Set of 10 Vacuum zipper bags 3.8 l,
MSZV0FC2 2 vacuum storage boxes (1,0 l)

Maximal kraft och vakuumförvaring -
förlängd hållbarhet på livsmedel.
● Förläng hållbarheten på livsmedel i anpassade tillbehör för

vakuumförvaring.
● Vakuum förvaring: Matlåda och återanvändningsbara zip-påsar

ingår
● Minihack och ballongvisp hjälper till att förbereda en variation

av hemlagade rätter.
● 1000 watt: Maximal kraft för snabbt resultat och svåra

uppgifter
● QuattroBlade Pro: Utformad för bästa resultat och att minska

att mixerstaven sugs ner i bägaren.

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  402 x 63 x 63
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  305 x 200 x 266
Pallmått i cm (H x B xD) :  204.0 x 80.0 x 120.0
Antal per förpackningsenhet :  2
Antal per pall :  108
Nettovikt (kg) :  2,246
Bruttovikt (kg) :  2,6
EAN kod :  4242005223145
Anslutningseffekt (W) :  1000
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Anslutningskabelns längd (cm) :  140,0
Elkontakt :  kontakt utan jord
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, SIQ, Ukraine
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Stavmixer, MaxoMixx, 1000 W, Rostfritt stål
MS8CM61V5

Maximal kraft och vakuumförvaring -
förlängd hållbarhet på livsmedel.

Utmärkt resultat

- Högpresterande stavmixer med extra kraftfull motor på 1000
watt som enkelt mixar, blandar och gör purée även av hårdare
ingredienser

- QuattroBlade Pro: Effektivare mixning utan avbrott eller stänk
tack den 4-bladiga kniven QuattroBlade Pro med minskad
sugkraften nedåt

- Inställbar hastighet i 12 steg för anpassning till varje uppgift
samt turboknapp när extra kraft behövs snabbt.

Bekvämlighet

- Bekväm hantering tack vare gummerade ytor och stora reglage

- Klickfäste gör det lätt att ta av mixerfoten och tillbehören

- Mixerfot och tillbehör (förutom locket till hacken) kan diskas i
maskin.

Säkerhet

- Klickfäste gör det lätt och säkert att ta isär mixerfot och hack

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

Mångsidighet

- Vakuumpump samt matlåda (1.0l), 3 små zip-påsar (1.2l) och
3 stora zip-påsar (3.8l) för vakumförraring

- Mixerfot i rostfritt stål som inte tar smak eller färg - perfekt för
att mixa varm morot eller tomatsoppa

- Minihack: hackar örter, nötter, lök, kött, hård ost med mera
snabbt och effektivt. Lock för förvaring i kylskåp medföljer.

- Ballongvisp i rostfritt stål för att vispa äggvita, grädde och
lättare smeter luftiga

- Genomskinlig graderad mixerbägare med lock för förvaring i
kylskåp.
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