
4 speciální nože pro široké možnosti využití

MULTI MOULINETTE 6V1 MQ723138
Minisekáček Tefal Multi Moulinette MQ723138

MQ723138  

 

 Sekáček Multi Moulinette představuje jedinečné řešení pro přípravu pokrmů 6 různými způsoby! 2 ostré nože
slouží k sekání bylinek, mixování zeleniny a mletí masa, vroubkované nože jsou určeny k mletí koření nebo kávy
a drcení ledu a pomocí omáčkového nástavce můžete připravovat výtečné hladké omáčky. 
Sekáček Multi Moulinette je sice kompaktní, avšak obsahuje výkonný 500W motor a v jeho velké míse můžete
zpracovat až 300 g / 500 ml surovin.

 



VÝHODY PRODUKTU

6 funkcí v 1 minisekáčku pro zpracování všech druhů surovin.
Díky speciálním nožům a majonézovému nástavci je přístroj Multi Moulinette 6 v 1 dokonalým
pomocníkem pro sekání, mletí, drcení, a dokonce i mixování dohladka.

2 ostré nože na měkké suroviny
Ostré nože poskytují vynikající výsledky u měkkých surovin – nenarušují vláknitou strukturu
bylinek, cibule, česneku ani masa. Zajišťují kvalitní krájení po dlouhou dobu.

2 vroubkované nože na tvrdé suroviny
Vroubkované nože zajišťují dlouhotrvající výkon při zpracování tvrdých surovin, jako jsou
kávová zrna, ořechy, nebo dokonce led.

Nový majonézový nástavec umožňuje přípravu hladkých omáček od majonézy až po tatarskou
omáčku

Vysoký výkon
Výkonný 500W motor, pro perfektní zpracování surovin a dlouhou životnost přístroje

Velký objem pro každodenní používání
Velká užitečná kapacita na 500 ml / 300 g surovin pro všechny vaše kulinářské potřeby

Dno 2 v 1
Protiskluzovou podložku dna nádoby lze použít jako víko na mísu pro uchovávání potravin



Lifestyle foto (fota) produktuLifestyle foto (fota) produktu

Další obrázky produktu

Snadné čištění
Všechny nástavce lze odmontovat a mýt v myčce

Snadné skladování
Všechny nástavce lze uložit uvnitř výrobku a k dispozici je i prostor na uložení šňůry.

Vyrobeno ve Francii
Prvotřídní kvalita, vyrobeno ve Francii

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 [500 W]

Nastavení rychlosti 2

Počet čepelí 4

Typ čepelí 2 ostré nože + 2 vroubkované nože

Objem misky [0,5 L]

Objem misky [0,3 kg]

Materiál nádoby Plast

Uložení kabelu ANO

Vhodné do myčky ANO

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1510001394

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

EAN ST : 3045380013940
EAN UC :

4 40 4 160
C20 : 4 800
C40 : 9 696

HQ4 : 10 908

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 135 x 135 x 265 145 x 145 x 275 (MM) 586 x 151 x 287 (MM) 1 200 x 800 x 1 282 (MM)

Hmotnost 1.0620000000000001 1,333 (KG) 5,331 (KG) 234,24 (KG)


