
Vařte a mixujte různé chutné teplé i studené pokrmy.

Vysokorychlostní Tripl'Ax® Pro technologie: revoluční technologie čepelí
Šest nerezových nožů ve třech úrovních zaručuje dokonalé mixování.

ULTRABLEND COOK BL962
Vysokorychlostní mixér Tefal Ultrablend Cook BL962B38

BL962B38  

 

 



 S vysokorychlostním mixérem Ultrablend Cook s možností vaření objevíte ty nejlepší chutě pro vás! Vychutnejte
si díky precizní regulaci teploty a technologií Tripl'Ax® Pro ultra hladkou texturu spoustu chutných teplých a
studených pokrmů s nejlepší chutí. Osm automatických programů a výkonný motor zaručuje široké možnosti
rychlé a snadné přípravy.

Uvolněte více chuti s recepty teplé i studené kuchyně

VÝHODY PRODUKTU

Pro teplou i studenou přípravu
Vařte a mixujte různé chutné teplé i studené pokrmy.

Jemná regulace teploty
Přesné sledování teploty uvnitř nádoby umožňuje uvolnit během vaření ty nejlepší chutě a vůně.

8 automatických programů plus funkce automatického čištění
Polévky, Pyré, Omáčky, Kompoty, Sojové/Mandlové mléko, Ledová tříšť, Smoothie, Mléčný
koktejl a Automatické čištění

Skleněná nádoba odolná vůči vysokým teplotám
Pro bezpečné používání při přepínání z přípravy z vysokých teplot na nízké.

Motor o příkonu 1300 W s dlouhou životností
Výkonný a odolný, dokonalý pro přípravu lahodných domácích šťáv, polévek, omáček a mnoha
dalších jídel.

Intuitivní digitální displej
Pro vyšší pohodlí při odečtu zbývajícího času a aktuální rychlosti u automatických programů a
také pro manuální výběr dle potřeby.

Bezpečné víko
Zařízení lze spustit až po bezpečném uzavření víka.



ObalObal

Další obrázky produktu

45 000 ot/min*
*45 000 otáček za minutu: 1,5 x rychlejší než klasický mixér** Ostří nože se pohybuje rychlostí
vyšší než 460 km/h. **vs. řada Double-clic.

Víčko pro řízení páry
Pro regulaci úniku páry či přidávání ingrediencí během vaření

Opravitelný výrobek - 10 let
• Určeno pro snadnou opravu • Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let + • 6 500
servisních středisek na celém světě

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Příkon 1300 W

Nastavení rychlosti 10

Funkce drcení ledu ANO

Pulzní funkce ANO

Celkový objem nádoby 2 L

Užitný objem nádoby 1.75 L

Materiál nádoby Sklo

Počet čepelí 6

Tříosé čepele ANO

Vhodné do myčky ANO

Barvy ŠEDÁ

Ostatní vlastnosti 8 programů: polévky, horké omáčky, kaše, kompóty,

Záruka 2 ROKY

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 8000036158

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

EAN ST : 3016661149757
EAN UC : 3016661149757

1 6 3 18
C20 : 594

C40 : 1 218
HQ4 : 1 421

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 235 x 220 x 495 (mm) 410 x 290 x 320 (MM) 425 x 305 x 340 (MM) 1 200 x 800 x 1 154 (MM)

Hmotnost 6.162 (kg) 7,7 (KG) 7,7 (KG) 159,6 (KG)


