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Tekniska specifikationer
• Motor: Universell, radio/tv-störningar 

undertrycks
• Effekt: 800 W
• Kapacitet för kaksmet: 700 g
• Skålinnehåll: 2,5 l
• Hastigheter: Smart Control
• Spänning: 230 V
• Frekvens: 50 Hz
• Sladdlängd: 100, dubbelisolerad med gjuten 

kontakt m
• Säkerhet: Automatisk återställningsbar 

avstängning som skyddar motorn
• Färg: Vit med gula detaljer
• Rengöring: Alla tillbehör kan maskindiskas

Designspecifikationer
• Hölje, mixerlock, presskloss, inläggsskål: PP
• Mixerhandtag, citruspress, knådningstillbehör: PP
• Juicer: PP
• Skål, lock, mixerskål, mixerbägare: SAN
• Insatshållare, matningsbricka, korvhorn: ABS
• Metallkniv och insatser: rostfritt stål och ABS
• Ballongvisp: Metallballong, hölje i polyacetal
• Verktygshållarskål, korvseparator: POM
• Folie på panelknapp: silikongummi
• Skruvlock och panel: rostfritt stål och ABS
• bearbetningsrör och maskaxel för köttkvarn: 

aluminiumlegering
• Fruktfilter: PP, rostfritt stål
• Inställbar skiva för skivning: POM, ABS, rostfritt 

stål

Tillbehör
• Kniv i rostfritt stål: För hackning, blandning, 

knådning, mosning, mixning
• Mixerbägare (1,5 liter): För blandning, mosning 

och skakning av frukter
• Knådningsverktyg: För knådning och blandning av 

alla typer av degar
• Hackkniv i rostfritt stål: För medelgrov skivning av 

grönsaker och frukt
• Insats för rivning, medium: För medelgrov rivning 

av grönsaker och frukt
• Insats för finfördelning, medium: För finfördelning 

av potatis
• Insats för finrivning: För finrivning av frukt och 

grönsaker
• Inställbar skiva för skivning: För skivning av 

grönsaker och frukt
• Juicer: För juicetillverkning från färska frukter och 

grönsaker
• Ballongvisp: För vispning och 

emulgeringsanvändning
•
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