
Миксер vacuum, VitaMaxx, 1000 W,
Сребристо
MMBV625M

VitaMaxx вакуумен блендер за страхотни
резултати и 100% вкус, перфектна
текстура и естествени цветове. И:
смутито остава свежо по-дълго време.
● Обработка със запазване на витамините: Задържа до 5

пъти повече витамин С в сравнение със смесването без
вакуумиране.

● Висока производителност: Перфектни резултати
благодарение на мотор 1000 вата с мощност до 37 000 об/
мин

● Отлични смутита: Стопроцентов вкус с по-малко балончета,
по-малко слоеве и по-естествени цветове.

● Лесно почистване: Автоматични програми за почистване и
подходящи части за миене в съдомиялна машина.

● Четири автоматични програми: блендиране с вакуум,
вакуум, раздробяване на лед и  програма за почистване.

Техническа информация
размери на уреда (mm) :  438 x 191 x 195
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  450 x 236 x 520
размери на палета :  180.0 x 80.0 x 120.0
количество за единица опаковка :  1
стандартен брой единици за палет :  21
Нето тегло (kg) :  7,723
Бруто тегло (kg) :  8,1
EAN код :  4242005105731
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  1000
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, Morocco
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Миксер vacuum, VitaMaxx, 1000 W,
Сребристо
MMBV625M

VitaMaxx вакуумен блендер за страхотни
резултати и 100% вкус, перфектна
текстура и естествени цветове. И: смутито
остава свежо по-дълго време.

Отлични резултати

- Мощен мотор: 1 000 вата със скорост до 37 000 оборота/
минута

- Високоустойчива 1.5-литрова кана, направена от
непробиваем тритан.

- Висококачествен нож с 6 остриета от неръждаема стомана.
Подвижен за лесно почистване.

Комфорт / почистване

- Авто функция (ваккум + блендиране), вакуумиране,
раздробяване на лед и програма за почистване.

- Безстепенна настройка на скоростта и импулс-функция

- Лесно почистване с компоненти, подходящи за измиване в
съдомиялна (кана, разглобяем нож, капак, аксесоари)

Материал / Дизайн

- Премиум корпус от висококачествен алуминий

- 1.5-литрова кана от тритан: нечуплива, без вкус и мирис

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

Включени аксесоари

- Вакуум ToGo бутилка (0,5 л) и две кутии за вакуумиране на
храна и напитки (1,5 л и 0,75 л)

- Книга с рецепти с разнообразни, вкусни и здравословни
рецепти за смутита.
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