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Model MQ 9147 X

Typ HB901AI

Barva
Prémiová černá/ 

Nerezová ocel

SKU (INT) 0X22111377

EAN (INT) 8021098775153

Výkon 1200 W motor

Materiál mixovací nohy Nerezová ocel

Vhodné do myčky
(kromě motoru a převodovky)

⚫

Měkká rukojeť ⚫

EasyClick Plus ⚫

Rychlosti Advanced SmartSpeed

Rozměry produktu

(motor + noha)
ca.  410 (H) x 68 Ø mm

Váha produktu

(motor + noha)
ca.  999g

Rozměry balení

(D x Š x V)
ca. 18,1 x 28,8 x 50,9 cm

Váha balení

(včetně produktu)
ca. 2,99 kg

Rozměry kartonového obalu

(D x Š x V)
ca 58,6x 37,2 x 52,7 cm

Váha kartonového obalu ca. 12,79 kg

Příslušenství v balení:

Mixovací nádoba 600 ml 

Šlehací metla Nerezová ocel

Sekací nástavec 350ml

Nástavec na pyré ⚫

Sekací nástavec/ mixovací 

džbán
1250 ml

Sekací nůž ⚫

Nůž na drcení ledu ⚫
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MQ 9147 X

EasyClick Plus

Ještě lehčí a rychlejší 

výměna příslušenství. 

Během pár sekund.

Příslušenství v balení:

Mixovací džbán/drtič 

ledu

Mixuje polévky, nápoje i 

omáčky. Umixujte si větší 

množství. Obsahuje také 

nůž na drcení ledu a 

sekací nůž

Nástavec na pyré a kaši

Snadná příprava jemného 

zeleninového pyré a kaší 

během pár chvil.

Sekací nástavec

Seká maso, tvrdý sýr, 

ořechy, bylinky a dokonce 

i kostky ledu během 

vteřin. 

Šlehací metla

Pro šlehání vajec, 

šlehačky, nadýchaných 

dezertů či lehkého těsta–s 

využitím potřebné rychlosti 

k ušlehání

Mixovací nádoba

600ml plastová nádoba bez 

BPA, s označením ml a fl.

PRODUKTOVÉ VLASTNOSTI
TECHNICKÉ PARAMETRY

Active PowerDrive 

technologie

Nejvýkonnější a 

nejefektivnější 1200W motor 

značky Braun.

Až 6x jemnější výsledky 

mixování¹ a až o 60 % 

rychlejší výkon² pro chutnější 

a hladší výsledky a bez 

nechtěných 

nerozmixovaných kusů 

surovin.

ACTIVEBlade technologie

Světově první mixovací noha 

a nože, které se pohybují 

směrem nahoru a dolů, a 

rozmixují tak i ty nejtvrdší 

suroviny.

2,5x větší aktivní sekací 

plocha.³ Až o 40 % méně 

úsilí během mixování.⁴

imode technologie

Nabízí přesné výsledky a 

snadné použití pro 

různorodé kuchyňské úkony. 

Vyberte si nastavení 

rychlosti podle vašich potřeb 

– pulsování, pomalá nebo 

nejvyšší rychlost pro 

přípravu ideálního pokrmu 

pouhým stiskem tlačítka. 

Advanced SmartSpeed 

Čím více stisknete, tím větší 

výkon získáte. Extra velké 

tlačítko pro pohodlné 

ovládání. Plynulé ovládání 

rychlosti bez přerušení. 

SPLASHControl

technologie

Zlepšená technologie 

zabraňující rozstřiku surovin 

během mixování. Pro čistší 

kuchyň.**

¹ vs. MQ 100 na syrové zeleninové polévce ² vs. MQ 100 na mrkvovém džusu ³ vs. MQ 700 ⁴ vs. MQ 700 na syrové 

bramboře ⁵ vs. MQ 30 na mandlích ⁶ bez BPA platí pro všechny části, které přichází do kontaktu s potravinami. Na 

základě testování třetí stranou.
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Model MQ 9147 X

Typ HB901AI

Barva
Prémiová černá/ 

Nerezová ocel

SKU (INT) 0X22111377

EAN (INT) 8021098775153

Výkon 1200 W motor

Materiál mixovací nohy Nerezová ocel

Vhodné do myčky
(kromě motoru a převodovky)

⚫

Měkká rukojeť ⚫

EasyClick Plus ⚫

Rychlosti Advanced SmartSpeed

Rozměry produktu

(motor + noha)
ca.  410 (H) x 68 Ø mm

Váha produktu

(motor + noha)
ca.  999g

Rozměry balení

(D x Š x V)
ca. 18,1 x 28,8 x 50,9 cm

Váha balení

(včetně produktu)
ca. 2,99 kg

Rozměry kartonového obalu

(D x Š x V)
ca 58,6x 37,2 x 52,7 cm

Váha kartonového obalu ca. 12,79 kg

Příslušenství v balení:

Mixovací nádoba 600 ml 

Šlehací metla Nerezová ocel

Sekací nástavec 350ml

Nástavec na pyré ⚫

Sekací nástavec/ mixovací 

džbán
1250 ml

Sekací nůž ⚫

Nůž na drcení ledu ⚫

Date of issue: 5-Jun-20 © 2017 De'Longhi Braun Household GmbH

MQ 9147 X

EasyClick Plus

Ještě lehčí a rychlejší 

výměna příslušenství. 

Během pár sekund.

Příslušenství v balení:

Mixovací džbán/drtič 

ledu

Mixuje polévky, nápoje i 

omáčky. Umixujte si větší 

množství. Obsahuje také 

nůž na drcení ledu a 

sekací nůž

Nástavec na pyré a kaši

Snadná příprava jemného 

zeleninového pyré a kaší 

během pár chvil.

Sekací nástavec

Seká maso, tvrdý sýr, 

ořechy, bylinky a dokonce 

i kostky ledu během 

vteřin. 

Šlehací metla

Pro šlehání vajec, 

šlehačky, nadýchaných 

dezertů či lehkého těsta–s 

využitím potřebné rychlosti 

k ušlehání

Mixovací nádoba

600ml plastová nádoba bez 

BPA, s označením ml a fl.

PRODUKTOVÉ VLASTNOSTI
TECHNICKÉ PARAMETRY

Active PowerDrive 

technologie

Nejvýkonnější a 

nejefektivnější 1200W motor 

značky Braun.

Až 6x jemnější výsledky 

mixování¹ a až o 60 % 

rychlejší výkon² pro chutnější 

a hladší výsledky a bez 

nechtěných 

nerozmixovaných kusů 

surovin.

ACTIVEBlade technologie

Světově první mixovací noha 

a nože, které se pohybují 

směrem nahoru a dolů, a 

rozmixují tak i ty nejtvrdší 

suroviny.

2,5x větší aktivní sekací 

plocha.³ Až o 40 % méně 

úsilí během mixování.⁴

imode technologie

Nabízí přesné výsledky a 

snadné použití pro 

různorodé kuchyňské úkony. 

Vyberte si nastavení 

rychlosti podle vašich potřeb 

– pulsování, pomalá nebo 

nejvyšší rychlost pro 

přípravu ideálního pokrmu 

pouhým stiskem tlačítka. 

Advanced SmartSpeed 

Čím více stisknete, tím větší 

výkon získáte. Extra velké 

tlačítko pro pohodlné 

ovládání. Plynulé ovládání 

rychlosti bez přerušení. 

SPLASHControl

technologie

Zlepšená technologie 

zabraňující rozstřiku surovin 

během mixování. Pro čistší 

kuchyň.**

¹ vs. MQ 100 na syrové zeleninové polévce ² vs. MQ 100 na mrkvovém džusu ³ vs. MQ 700 ⁴ vs. MQ 700 na syrové 

bramboře ⁵ vs. MQ 30 na mandlích ⁶ bez BPA platí pro všechny části, které přichází do kontaktu s potravinami. Na 

základě testování třetí stranou.

www.braunhousehold.cz

KRÁTKÝ POPISEK PRO ZALISTOVÁNÍ

Tyčový mixér, barva: černá/ nerez, výkon 1200 W, technologie Active PowerDrive s 

1200W výkonným motorem pro nejjemnější mixování, ActiveBlade technologie s 

pohyblivou mixovací nohou a noži pro zpracování tvrdých surovin bez námahy, iMode

technologie se 3 přesnými nastaveními rychlosti - vysoká, nízká a pulsování, plynulé 

ovládání rychlosti Advanced SmartSpeed, PowerBell Plus s extra mlecí čepelí, 

EasyClick Plus systém pro rychlou výměnu příslušenství, SplashControl proti rozstřiku 

surovin během mixování, měkká rukojeť, nerezová mixovací noha, příslušenství: 1,25l 

mixovací džbán a drtič ledu se sekacím nožem a nožem na drcení ledu, 350ml 

sekací nástavec se sekacím nožem a nožem na drcení ledu, nástavec na pyré a kaši, 

nerezová šlehací metla a 600ml plastová mixovací nádoba


