
Rychlost a jednoduchost pro veškeré vaše pečení!

Mějte pečení pod kontrolou
S pěti nastaveními rychlosti a funkcí turbo vždy najdete tu správnou
rychlost mixování, jakou právě potřebujete.

QUICK MIX
HT310138

  

 

 



 Ruční mixér Quickmix: váš nepostradatelný pomocník při pečení! Objevte radost z domácích dortů a cukroví. Od
šlehání nejjemnějšího sněhu po míchání koláčových směsí a hnětení těsta na pizzu či chléb je ruční mixér
Quickmix vaším všestranným a výkonným pomocníkem v kuchyni! Nabízí 5 nastavení rychlosti a funkci turbo pro
vždy skvělé výsledky.

VÝHODY PRODUKTU

Neztrácejte kontrolu
5 nastavení rychlosti a funkce turbo se snadno přizpůsobí každému receptu.

Skvělé výsledky šlehání
Sada nerezových šlehacích metel pro snadnou přípravu tekutých těst, dortových směsí, sněhu z
bílků a krémů.

Už žádné pracné hnětení těsta!
Sada nerezových hnětacích háků pro snadné hnětení těsta na pizzu nebo chléb.

Výkonný motor o příkonu 300 W

Komfort uživatele
Stabilní odkládací poloha zajistí, že vaše kuchyňská linka zůstane čistá.
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Další obrázky produktu

Vizuál 3D / 360°
Příručka pro rychlé použitíTištěný uživatelský návodDigitální uživatelský návodUživatelská příručka :

ReferenceReference
VirálníSprávné postupySpolečnostRecept a tipyPříručka pro rychlé použitíSrovnávacíProduktVideo :

POS sadaDigitální sadaPR sadaReklama v rádiuReklama v tiskuReklama v TV

Komunikace

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Příkon [300 W]

Rychlosti [5]

funkce Turbo ANO

Tlačítko pro vyskočení ANO

Kovové metly ANO

Kovové háky na těsto ANO

Vhodné do myčky ANO

Barvy [White and Dark Grey]

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 8000036064

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3016661149108
EAN UC : 3016661149108

6 60 3 180
C20 : 5 292

C40 : 10 920
HQ4 : 12 120

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 220 x 106 x 200 (MM) 342 x 238 x 428 (MM) 1 200 x 800 x 1 430 (MM)

Hmotnost 1,317 (KG) 7,9 (KG) 237 (KG)


