
Stavmixers

NO_VALUE
Svart / borstat stål
MSM87165
MSM87165

Medföljande tillbehör
2 x Lock, 1 x Mixerbägare, 1 x Mixstav, rostfri, 1 x Passerstav, 1 x
Ballongvisp, 1 x Minihackare

Stavmixer för professionellt resultat.
Kraftfull och med hack, visp och
puretillbehör för mångsidigt användande.
● Extra stark motor på 750 watt för snabbt och effektivt

användande
● Perfekt resultat tack vare 12 hastigheter och knivbladet

QuattroBladePro
● Hölje och mixerfot i rostfritt stål för professionell känsla
● Bekväm att använda tack vare stora knappar, gummerade ytor

och patenterad mekanik för byte av tillbehör
● Puretillbehör för att mosa kokta grönsaker och rotfrukter, hack

för hårda livsmedel samt ballongvisp för till exempel äggvita
och grädde

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  402 x 63 x 63
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  260 x 240 x 260
Pallmått i cm (H x B xD) :  195 x 80 x 120
Antal per pall :  105
Nettovikt (kg) :  1,780
Bruttovikt (kg) :  2,2
EAN kod :  4242002764306
Anslutningseffekt (W) :  750
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Elkontakt :  kontakt utan jord
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, SIQ
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Stavmixer för professionellt resultat.
Kraftfull och med hack, visp och
puretillbehör för mångsidigt användande.

Utmärkt resultat

- Motorstyrka på 750 watt

- Anpassa hastigheten efter behov, inställbar i 12 steg

- Extra turboknapp för maximal effekt vid behov

- Mixerfot i rostfritt stål med det fyrvingade knivbladet
QuattroBladePro för bästa resutlat

Bekvämlighet

- Tystgående och vibrationsfri motor

- Bekväm hantering tack vare gummerade ytor och stora reglage

- Mixerfot och tillbehör (utom motordelen) kan diskas i maskin

- Klickfäste gör det lätt att ta av mixerfoten

Mångsidighet

- ProPuree - för att göra potatismos och puré av grönsaker

- Stor hack för till exempel färska örter, nötter, lök, kött och ost

- Ballongvisp i rostfritt för äggvita, grädde och lättare smeter

- Graderad mixerbägare med lock
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