
Stavmixer, ErgoMixx, 650 W, Vit
MSM66135

Medföljande tillbehör
1 x Lock
1 x Mixstav
rostfri
1 x Ballongvisp
1 x Minihackare

Extra tillbehör
MSZV6FS1 : Tillbehör

Lätt och greppvänlig stavmixer som är svår
att slita sig från.
● Den fyrbladiga kniven QuattroBlade mixar snabbt och effektivt

utan stänk.
● Två hastigheter: Enkel att använda med bara en hand.
● Minihack och ballongvisp hjälper till att förbereda en variation

av hemlagade rätter.
● Klickfäste gör det enkelt att ta av mixerfoten vid rengöring.
● Ergonimisk och bekväm: Låg vikt, ergonomiska utformningen

och gummerad greppyta.

Tekniska data
Produktmått (H x B x D) :  393 x 55 x 62  mm
Emballagemått (H x B x D) :  405 x 130 x 200  mm
Pallmått i cm (H x B xD) :  191.0 x 80.0 x 120.0
Antal per förpackningsenhet :  6
Antal per pall :  144
Nettovikt :  1,2  kg
Bruttovikt :  1,5  kg
EAN kod :  4242005344291
Anslutningseffekt :  650  W
Spänning :  220-240  V
Frekvens :  50/60  Hz
Anslutningskabelns längd :  140,0  cm
Elkontakt :  Euro-kont. utan jord till 2,5A
Säkerhetsmärkning :  CE, SIQ, Ukraine
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Stavmixer, ErgoMixx, 650 W, Vit
MSM66135

Lätt och greppvänlig stavmixer som är svår
att slita sig från.

- Stavmixer

- vit / ljusgrå

- MSM66135

Utmärkt resultat

- Motorstyrka på 650 watt

- Stark stavmixer i ergonomisk design

- Extra turboknapp för maximal effekt vid behov

- Innovativ och skarp fyrbladig kniv för perfekt resultat

Bekvämlighet

- Tystgående och vibrationsfri motor

- Bekväm att använda tack vare stora och ergonomiskt
utformade reglage

- Klickfäste gör det lätt att ta av mixerfoten

- Mixerfot och tillbehör (förutom överdel till hack) kan diskas i
maskin

Säkerhet

- Klickfäste som gör det lätt och säkert att ta isär mixerfoten

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

Mångsidighet

- Mixerfot i rostfritt stål

- Minihack (500ml): hackar örter, nötter, lök, kött, hård ost
med mera snabbt och effektivt. Lock för förvaring i kylskåp
medföljer.

- Ballongvisp i rostfritt för äggvita, grädde och lättare smeter
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