
Poskytuje nespočet možností!

INFINY FORCE V2 3v1 HB943838
Tyčový mixér Tefal Infiny Force V2 3v1 HB943838

HB943838

 

 

 Výjimečný výkon a maximální preciznost tyčového mixéru Tefal InfinyForce s technologií Powelix Life, která
nabízí vysoce výkonné nože s titanovými povrchem pro dokonalé výsledky a extrémní odolnost. Vysoce přesné
vícerychlostní startovací tlačítko vám dává naprostou kontrolu, takže je snadné dosáhnout jakékoli textury nebo
výsledku. Výkon o sílé 1000 W zajišťuje rychlé výsledky mixování i u těch nejtvrdších surovin, čímž pokryje
všechny vaše potřeby.

 



VÝHODY PRODUKTU

Odolné nože s vysokou výkonností
Objevte naše exkluzivní nože Powelix Life Blades, které nabízejí bezkonkurenční životnost.
Mixér vydrží dvakrát déle a nabízí možnost mixovat o 30 % rychleji.

Výkon 1000 W
Výkon 1000W přináší rychlé výsledky při přípravě vašich oblíbených receptů. Zajišťuje optimální
mixování široké škály surovin.

Snadné ovládání
Vícerychlostní startovací tlačítko vám dává naprostou kontrolu, s variabilními ovládacími prvky
dosáhnete libovolné struktury nebo výsledku a díky vylepšené ergonomii už nemůže být
používání tohoto mixéru jednoduší.

Žádný nepořádek nebo stříkance
Ochrana proti rozstřiku surovin zachová Vaši kuchyň bez stříkanců pro maximální pohodlí.

Snadné čištění
Odnímatelné části, které lze mýt v myčce pro čištění bez námahy, které přináší úroveň pohodlí
ideální pro každodenní použití.

Odměrná nádoba
Odměrná nádoba o objemu 800 ml je skvělá například pro domácí polévky, pyré, pesta a nabízí
ideální kapacitu pro každou příležitost.

Sekáček
Objevte bezchybné sekání, ideální na zeleninu, salsu, bylinky, koření a další.



[product.pos.in.pack][product.pos.in.pack]

ObalObal

Další obrázky produktu

Šlehací metla
Vše, co potřebujete ke šlehání máte na dosah ruky, ideální pro dokonalé omelety, vaječné bílky,
pusinky a další.

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 W

Objem kádinky (ml) ml

Objem sekáčku ml

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 7211004052

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

EAN ST : 3016661158339
EAN UC : 3016661158339

6 36 2 72
C20 : 2 592
C40 : 5 256
HQ4 : 5 256

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 400 x 70 x 98 (mm) 254 x 144 x 258 (MM) 450 x 270 x 538 (MM) 1 200 x 800 x 1 210 (MM)

Hmotnost 1,31 (KG) 1,705 (KG) 10,23 (KG) 143,76 (KG)


