
Tyčový mixér, MaxoMixx, 1000 W, Ušlechtilá
ocel
MS8CM6190

včetně příslušenství
2 x víko, 1 x nůž na ledovou tříšť, 1 x odměrná mixovací nádobka,
1 x nerezová mixovací noha, 1 x šlehací metly, 1 x univerzální
drtič

Kombinace síly a dokonalého provedení pro
nejúčinnější mixování.
● Maximální síla Bosch s 1000 W motorem: pro zpracování

i těch nejtvrdších ingrediencí a možností využít nejrůznější
příslušenství.

● QuattroBlade Pro s technologií, která zabraňuje přisávání
tyčového mixéru ke dnu nádoby - zajistí perfektní výsledky.

● Tělo z vysoce kvalitní nerezové oceli s ergonomicky
tvarovanou a měkčenou rukojetí SoftTouch: pro pohodlné a
bezpečné uchopení.

● Variabilní rychlost: 12 rychlostí plus turbo tlačítko zajistí u
každého receptu dokonalou konzistenci surovin.

● Včetně food procesoru: vše v jednom - kuchyňský pomocník
pro sekání, strouhání, krájení a dokonce i hnětení těsta.

Technické údaje
Rozměry spotřebiče (mm) :  402 x 63 x 63
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  350 x 205 x 265
Rozměry palety :  190 x 80 x 120
Počet spotřebičů na paletě :  75
Hmotnost netto (kg) :  2,458
Hmotnost brutto (kg) :  3,1
Příkon (W) :  1000
Napětí (V) :  220-240
Frekvence (Hz) :  50/60
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka bez uzemnění
Aprobační certifikáty :  CE, Eurasian, SIQ , Ukraine
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Kombinace síly a dokonalého provedení pro
nejúčinnější mixování.

Skvělé výsledky

- Vysoce výkonný tyčový mixér s 1000 watty pro snadné
mixování a sekání i těch nejtvrdších ingrediencí

- Bosch "QuattroBlade Pro" s technologií zabraňující přisátí
tyčového mixéru ke dnu nádoby: ničím nerušené mixování bez
vyšplíchnutí ingrediencí díky čtyřkřídlé čepeli a redukci přisátí.

- Volič otáček s 12 rychlostmi: poskytne ideální rychlost pro
každý recept. Pouhým stisknutím přídavného tlačítka se navíc
zapne režim turbo pro maximální výkon.

Komfort

- Výborná manipulace díky protiskluzové SoftTouch rukojeti,
ergonomickému tvaru a velkým ovládacím tlačítkům.

- Bosch patentovaný „Click-mechanismus“: pomáhá připojit i
sejmout mixovací nohu a příslušenství bez námahy

- Snadné čištění: Mixovací noha a celé příslušenství (kromě
pohonu sekáčku, food procesoru a metličky) jsou vhodné pro
mytí v myčce

Bezpečnost

- Bosch bezpečnostní pojistka: díky patentovanému "Click-
mechanismu“ jsou mixovací noha a ostatní příslušenství
bezpečně připojeny k části s motorem slyšitelným cvaknutím.

- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou
bez obsahu BPA

Univerzální

- Inovativní food procesor s různými nástavci pro sekání,
krájení, strouhání a hnětení. Nádoba s užitným objemem 1,25
l.

- Praktický mini sekáček (450 ml užitný objem) s extra tvrzenou
a naostřenou čepelí z vysoce kvalitní nerezové oceli naseká
bylinky, ořechy, cibuli, maso a sýr rychle a precizně na lahodné
pesto, omáčky, sugo, krémy a další ... S víčkem pro uchování
čerstvosti v ledničce.

- Separátní nůž na drcení ledu je určený do univerzálního
sekáčku - precizně a za pár vteřin naseká led pro delikátní
koktejly jako Caipirinha, Mojitos a další.

- Spolehlivá německá kvalita BOSCH. Vysoce kvalitní noha z
nerezové oceli je pachově i chuťově neutrální, odolný materiál
je ideální pro přípravu horkých polévek a omáček - nezbarví se
ani při kontaktu např. s mrkví.

- Nerezová šlehací metla pro šlehání bílků, smetany,
palačinkového těsta či krémových dezertů.

- Průhledná mixovací nádoba ( 600 ml ) s měrkou a víčkem pro
uskladnění v lednici.
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