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Maximális teljesítmény minimális erőfeszítéssel

ProMix technológia a legegyenletesebb eredményért

Ezzel a könnyen kezelhető, sokoldalú rúdmixerrel minden eddiginél egyszerűbben

tud ízletes ételeket készíteni otthonában. A forradalmian új ProMix turmixolási

technológiának és a titánbevonatú késeknek köszönhetően hosszú ideig élvezheti

a lágy, egyenletes eredményt!

Tökéletes eredmény, másodpercek alatt

Egyedülálló „ProMix” turmixolási technológiával

Titánium bevonatú penge

Kezelhető teljesítmény

Kategóriájában a legjobb, 750 W-os motor

20 sebességbeállítás

Nem fröcsköl turmixolás közben

Fröccsenés elleni védelem

Receptek széles választéka

1 literes pohár és fedél

Habverő tartozék

Burgonyapürésítő tartozék a tökéletes burgonyapüréhez

Az XL aprítótartozék segítségével nagy mennyiségeket apríthat fel

Külön kapható tartozékok széles választéka
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Fénypontok

„ProMix” turmixolási technológiával

A nagynevű stuttgarti egyetemmel

együttműködve egy olyan fejlett technológiát

fejlesztettünk, amely garantáltan alaposabb és

gyorsabb turmixolást biztosít. Az egyedülálló

háromszög formájú elrendezésű ProMix

turmixolási technológia optimális áramlást és

még jobb teljesítményt nyújt a kellemes

levesek és turmixok elkészítése során.

Titánium bevonatú penge

Az új, aranyszínű, titánbevonatú kés több mint

hatszor keményebb elődeinél, és háromszor

keményebb egy szamurájkardnál. Ezáltal a

penge még hosszabb időn át megőrzi

élességét.

750 W-os motor

Kategóriájában a legjobb motor az optimális

ételkészítéshez.

20 sebességbeállítás

20 sebességbeállítás

Fröccsenés elleni védelem

Nincs kifröccsenés és felfordulás turmixolás

közben.

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

Burgonyapürésítő tartozék

Burgonyapürésítő tartozék a tökéletes

burgonyapüréhez

Habverő tartozék

Habverő tartozék tejszínhez, majonézhez és

sok minden máshoz.

Külön kapható tartozékok

A rúdmixerhez fantasztikus tartozékok széles

választéka tartozik, hogy időt és energiát

takarítson meg elfoglalt családoknak.

Továbbfejlesztett rugalmasságot biztosít

kisméretű konyháknak házi ételek

készítésében. Egy egyszerű egygombos

„kioldórendszer” előnyeit kihasználva könnyen

és intuitív módon cserélheti a praktikus

tartozékokat. A tartozékok között található egy

XL aprító, kompakt aprító, habverő,

burgonyapürésítő, konyhai robotgép tartozék

kockavágóval és kockavágó betétekkel.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Aprító: XL aprító

Habverő

Pohár: 1 l

Burgonyapürésítő

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Tusfekete

A rúd anyaga: Fém

Bevonat anyaga: Rozsdamentes acél és PP

A pohár anyaga: SAN

A kés anyaga: Titán

Általános jellemzők

Levehető szár: 1 gombbal

Sebességfokozat: 20

Turbó gomb

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,3 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Tápellátás: 750 W

Feszültség: 220-240 V
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