
Rychlost a jednoduchost pro veškeré vaše pečení!

Připraví těsta a krémy bez námahy a bez nutnosti držení mixéru
Upevněte mixér k držáku jeho rotační mísy z nerezové oceli a nechte
přístroj, ať odvede práci za Vás. Mixér lze používat i bez mísy a držáku.

QUICKMIX HT312
HT312138

  

 

 „Ruční mixér Quickmix s rotační mísou a stojanem: váš nepostradatelný pomocník při pečení! Objevte radost z
domácích dortů a cukroví. Od šlehání nejjemnějšího sněhu z bílků po míchání koláčových směsí a hnětení těsta
na pizzu či chleba je ruční mixér Quickmix vaším všestranným a výkonným pomocníkem v kuchyni! Nabízí 5
nastavení rychlosti a funkci turbo pro vždy skvělé výsledky. Šlehejte bez námahy a bez držení mixeru díky
automaticky otáčivé míse o objemu 3,5 l.“

 



VÝHODY PRODUKTU

Připravte těsta a krémy bez námahy a bez nutnosti držení mixeru
Stačí jen upevnit mixér k držáku jeho mísy z nerezové oceli a nechat přístroj, ať odvede práci za
Vás

Materiál z nerezové oceli
Silný, odolný, umožňující snadné čištění.

Neztrácejte kontrolu
5 nastavení rychlosti a funkce turbo se snadno přizpůsobí každému receptu.

Skvělé výsledky šlehání
Sada nerezových šlehacích metel pro snadnou přípravu tekutých těst, dortových směsí, sněhu z
bílků a krémů.

Už žádné pracné hnětení těsta!
Sada nerezových hnětacích háků pro snadné hnětení těsta na pizzu nebo chléb.

Výkonný motor o příkonu 300 W

Snadné čištění
Mísu a příslušenství (šlehací metly a hnětací háky) lze mýt v myčce.



ObalObal

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 dodávka náhradních dílů za nízké ceny po dobu 10 let,
6 500 servisních středisek na celém světě

 

Komunikace

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Rychlosti [5]

funkce Turbo ANO

Tlačítko pro vyskočení ANO

Kovové metly ANO

Kovové háky na těsto ANO

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 8000036085

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

EAN ST : 3016661149344
EAN UC : 3016661149344

4 16 2 32
C20 : 1 384
C40 : 2 860
HQ4 : 3 224

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 330 x 230 x 236 (MM) 483 x 348 x 510 (MM) 1 200 x 800 x 1 170 (MM)

Hmotnost 2,575 (KG) 10,3 (KG) 82,4 (KG)


