
Блендер, VitaPower Serie | 4, 1200 W,
Сребристо
MMB6174S

Мощният блендер с ThermoSafe стъклена
кана. Смутита, смесени със системата
ProPerformance директно в бутилката
ToGo.
● Bosch motor competence: висока мощност и скорост с 1.200

W и обороти на двигателя до 30 000 об / мин.
● Смесете директно в бутилка ToGo със защита от течове:

наслаждавайте се на смутита в движение лесно и без грижи.
● Лесно сглобяване, работа и почистване: части, безопасни

за съдомиялна машина, сглобяване на каната е без усилие,
като предлага и съхранение на кабела.

● Качество, произведено в европейската фабрика на
Bosch: издръжлив, надежден дизайн и висококачествени
материали.

● Ножове ProEdge: гладки резултати с ефективни и
издръжливи остриета от неръждаема стомана, произведени
в Германия.

Техническа информация
размери на уреда (mm) :  410 x 230 x 195
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  305 x 285 x 395
размери на палета :  200.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  48
Нето тегло (kg) :  4,471
Бруто тегло (kg) :  5,1
EAN код :  4242005215997
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  1200
Напрежение (V) :  220-240
Честота (Hz) :  50/60
Дължина на захранващия кабел (cm) :  100,0
Вид щепсел :  Gardy щепсел без заземяване
Сертификати за одобрение :  CE, Eurasian, SIQ, Ukraine
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Отлични резултати

- Мощен мотор: 1200 Ш W, до 30000 оборота в минута

- 1,5 литра обем на стъклената ThermoSafe кана с усилватени
на потока

- Висококачествени остриета от неръждаема стомана
ProEdge, произведени в Солинген, Германия

- Бутало за натискане на продуктите, особено за замразени и
гъсти смеси

Комфорт / почистване

- Две настройки на скоростта и импулсна функция

- Лесно почистване с части, безопастни за съдомиялна
машина

Материал / Дизайн

- Висококачествен ABS корпус със сребриста метална визия

- Стъклена кана ThermoSafe

- Всички части, които са в допир с хранителни продукти, са
без ВРА

Включени аксесоари

- Бутилка ToGo, използваем обем от 0,6 л, материал от
тритан без BPA

- Бутало за лесно избутване на продуктите
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