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Maximális teljesítmény minimális erőfeszítéssel
Forradalmi, biztos fogást nyújtó kialakítás a könnyen

kezelhetőségért

Az Avance termékcsalád rúdmixere forradalmian új, biztos fogást nyújt, erős és

tartós motorral, valamint több sebességbeállítással (20) rendelkezik, így biztosítja

a minimális erőkifejtéssel elérhető maximális eredményhez szükséges

teljesítményt, sebességet és megbízhatóságot.

Kényelmes fogás, könnyű kezelhetőség

Egygombos kioldórendszer

Biztos fogást nyújtó kialakítás

Tökéletes eredmény, másodpercek alatt

Extraerős turbó gomb

20 sebességbeállítás

Egyszerű működtetés és tárolás

Védősapka a turmixkés védelmére tároláskor

1 literes pohár és fedél levesek, pürék és turmixok tárolásához

Felaprítja a hagymát, fűszereket, kemény sajtokat és sok mást

Az XL aprítótartozék segítségével nagy mennyiségeket apríthat fel

Az XL aprító fűrészes vágópengéi jégaprításhoz is használhatók

Nem fröcsköl turmixolás közben

Fröccsenés elleni védelem



Rúdmixer HR1652/90

Fénypontok

Biztos fogást nyújtó kialakítás

Biztos fogást nyújtó kialakítás nagy

gombokkal.

Egygombos kioldórendszer

Egygombos kioldórendszer a könnyű össze- és

szétszerelhetőségért.

20 sebességbeállítás

20 sebességfokozat az optimális teljesítmény

érdekében.

Extraerős turbó gomb

Kivételesen nagy teljesítményű turbó gomb a

legkeményebb alapanyagokhoz.

1 literes pohár és fedél

1 literes pohár és fedél levesek, pürék és

turmixok tárolásához

XL aprítótartozék

Az XL aprítótartozék segítségével nagy

mennyiségeket apríthat fel

Fűrészes élek az XL aprítótartozékhoz

Az XL aprító fűrészes vágópengéi

jégaprításhoz is használhatók

Védősapka

Védősapka a turmixkés védelmére tároláskor

Fröccsenés elleni védelem

Nincs kifröccsenés és felfordulás turmixolás

közben.
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Színválaszték: Tusfekete

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Bevonat anyaga: Rozsdamentes acél és PP

Edények anyaga: SAN

Szár anyaga: Rozsdamentes acél

Általános jellemzők

Levehető szár

Sebességfokozatok: 20 sebességfokozat

Turbó gomb

Tartozékok

Aprító: XL aprító

Védősapka

Fűrészes vágókések az XL aprítóhoz

Pohár és fedél: 1 l

Műszaki adatok

Tápellátás: 600 W

Feszültség: 220-240 V
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