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Egy életre szóló konyhai eszközök
Hatékony mixelés a legnehezebb receptekhez is

A különlegesen hatékony habverőknek és dagasztóhorgoknak köszönhetően

mindig tökéletes eredményt élvezhet. A rúdmixer a Robust Collection

termékcsalád tagja. Ez a termékcsalád tartós konyhai eszközökből áll, amelyeknek

köszönhetően a főzés mindennap öröm.

Masszív felépítés

Masszív fém készülékház

Energiatakarékos 360 W-os motor

3 éves garancia a regisztrációt követően

Alapvető funkciók – tökéletesen

Nagy hatékonyságú, rozsdamentes habverők és dagasztóhorgok

Kényelmes és innovatív fogantyú pihenőhelyzettel.

3 sebességbeállításával és turbó fokozatával bármely receptnek megfelel

Egyszerűen tisztítható felületek és mosogatógépben tisztítható tartozékok

Technológia – ahol számít

Energiatakarékos meghajtás akár 1 kg tömör tésztához
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Fénypontok

Energiatakarékos 360 W-os motor

Az energiatakarékos 360 W-os motort

kifejezetten az optimális fogyasztás melletti

legjobb teljesítmény elérésére fejlesztették ki,

hogy akár egy kilogrammnyi tésztát is kezelni

tudjon.

3 sebességbeállítás és turbó

3 sebességbeállításával és turbó fokozatával a

legkülönfélébb recepteknek megfelel – a tömör

és könnyű alapanyagokhoz egyaránt. A turbó

fokozatban gyorsabban lehet mixelni, illetve

növelhető a sebesség a tömörebb anyagok

esetén, például kelt tészta dagasztásánál.

3 év garancia

A termékre vonatkozó 3 éves garancia a

vásárlást követő 3 hónapon belül elvégzett

regisztráció után lép életbe.

Energiatakarékos meghajtás

A speciálisan energiatakarékos meghajtásnak

és a nagy hatékonyságú habverőknek és

dagasztóhorgoknak az ötvözésével a Robust

mixer képes a legkülönfélébb receptek és akár

1,3 kg tömör tészta elkészítésére.

Kényelmes és innovatív fogantyú

A legkiválóbb felhasználói élmény

szempontjai szerint fejlesztették ki, amelyhez

hozzátartozik a kényelmi pihenőhelyzet és jó

fogású, innovatív fogantyú.

Masszív fém készülékház

A mixer teljes készülékháza fémből készül, míg

a habverők és a dagasztóhorgok teljes

egészében rozsdamentes acélból.

Nagy hatékonyságú, rozsdamentes habverők

Erős és hatékony kialakításuknál fogva a

Robust mixer habverői és dagasztóhorgai a

habveréshez és a dagasztáshoz egyetlen

termék használatával biztosítják a legjobb

teljesítményt.

Mosogatógépben tisztítható tartozékok

A sima felületeknek és a mosogatógépben

tisztítható tartozékoknak köszönhetően

egyszerű a tisztítása.
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

Turbó gomb

Sebességfokozatok: 3

Kábeltároló csipesz

Tartozékok

Dagasztófej

Hajlított huzalú habverők

Kivitelezési jellemzők

Habverők és dagasztó horgok anyaga:

Rozsdamentes acél

Bevonat anyaga: Sajtolt alumínium

Szín(ek): Alumínium és szürke

Műszaki adatok

Tápellátás: 360 W

Frekvencia: 50/60 Hz

Feszültség: 220-240 V

Vezetékhossz: 1,70 m

Méretek

Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 34,9 x 12,8 x

30,3

Termék tömege: 1,6 kg

Tömeg csomagolással együtt: 2,2 kg

Egyszerűen tisztítható

Mosogatógépben tisztítható tartozékok

Sima felület

Garancia

Kiterjesztett garancia: 3 éves termékgarancia

Fenntarthatóság

Újrahasznosított anyagokból előállítva: 16 %

Újrahasznosítható anyagok: 79 %

Energiafogyasztás készenléti módban: 0,1 W
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