
Tolik výkonu při tak malém úsilí

Vysoce výkonný motor o příkonu 1000 W pro maximální účinnost
Motor o příkonu 1000 W pro mixování bez námahy

QUICKCHEF 3IN1 20VT HB656
HB656838
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 Výkonné mixování máte ve svých rukou S ručním mixérem Quickchef značky Tefal si vychutnáte optimální výkon
s minimální námahou. Za okamžik připravíte nejrůznější pokrmy díky vysoce výkonnému 1000 W motoru a
přípravu budete mít pod naprostou kontrolou díky 20 rychlostem, které lze nastavovat bez vypnutí mixéru
intuitivním a snadno použitelným voličem. Ochrana proti vystříknutí a neklouzavá rukojeť nabízí komfortní použití
a jednotlivé díly lze snadno mýt v myčce. Vše doplňuje odměrná nádoba o objemu 800 ml, sekáček s 500 ml
nádobou pro snadné sekání nejrůznějších ingrediencí a metla pro bezpracné šlehání.

VÝHODY PRODUKTU

Ochrana proti vystříknutí
Nabízí veškerý potřebný komfort pro vaření.

Intuitivní podsvícený volič rychlostí
Snadno použitelný volič rychlosti vám umožní upravovat rychlost bez zastavení mixéru.
Intuitivní, podsvícený a variabilní.

Neklouzavá rukojeť s měkčeným povrchem
Pro lepší ovládání i s mokrýma rukama

Odměrná nádoba o objemu 800 ml (celková kapacita)

Nádoba na sekání o objemu 500 ml (celková kapacita)

Šlehací metla
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Další obrázky produktu

Vizuál 3D / 360°
Příručka pro rychlé použitíTištěný uživatelský návodDigitální uživatelský návodUživatelská příručka :

ReferenceReference
VirálníSprávné postupySpolečnostRecept a tipyPříručka pro rychlé použitíSrovnávacíProduktVideo :

POS sadaDigitální sadaPR sadaReklama v rádiuReklama v tiskuReklama v TV

Záruka servisu po dobu 10 let
• Konstrukce pro snadný servis • Rychlá a nízkonákladová dodávka náhradních dílů po dobu 10
let • 6 500 servisních středisek na celém světě

 

Komunikace

FOTKY PRODUKTU

DRAFT



2017-03-06 

VLASTNOSTI PRODUKTU

Příkon [1000 W]

Pulzní funkce ANO

funkce Turbo ANO

Nastavení rychlosti [20]

Materiál nástavce Nerezová ocel

Odnímatelný nástavec ANO

Nádoba ANO

Objem kádinky (ml) [800 ml]

Sekáčky ANO

Objem sekáčku [500 ml]

Metla ANO

Snadné ovládání ANO

Vhodné do myčky ANO

Barvy [Black / Inox]

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 7211002722

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

EAN ST : 3016661149153
EAN UC : 3016661149153

6 36 2 72
C20 : 2 736
C40 : 5 520
HQ4 : 5 520

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 254 x 144 x 258 (MM) 450 x 270 x 538 (MM) 1 200 x 800 x 1 210 (MM)

Hmotnost 1,82 (KG) 10,92 (KG) 131,04 (KG)
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