
Samostatné mixéry

MMB66G7M
Stolní mixér
černá / metalická
MMB66G7M

včetně příslušenství
1 x pěchovátko
1 x univerzální drtič

SilentMixx Pro: nejtišší mixér od značky
Bosch s programem HighSpeed pro vysoké
otáčky. Ve výbavě je i sekáček a filtr na
smoothie.
● Mixér SilentMixx Pro nabízí efektivní, tichý provoz díky

inovativnímu systému redukce hluku.
● Automatické programy na drcení ledu a sekání přísad Vám

stiskem jednoho tlačítka zaručí skvělé výsledky.
● S programem HighSpeed na zvýšení otáček si snadno poradíte

i s mraženým ovocem a tvrdou zeleninou.
● Nůž EasyKlick zaručí skvělé výsledky, dá se snadno vyjmout a

vyčistit.
● Mixovací nádoba ThermoSafe ze silnostěnného skla umožňuje

bezpečnou přípravu horkých polévek i studených nápojů.

Technické údaje
Rozměry spotřebiče (mm) :  437 x 196 x 237
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  220 x 385 x 460
Dimensions of the master case (mm) :  240 x 400 x 470
Rozměry palety :  205 x 80 x 120
Množství obalu na kartón :  1
Počet spotřebičů na paletě :  32
Units per layer :  4
Hmotnost netto (kg) :  5,657
Hmotnost brutto (kg) :  6,3
Příkon (W) :  900
Napětí (V) :  220-240
Frekvence (Hz) :  50/60
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka bez uzemnění
Aprobační certifikáty :  CE

'!2E20AF-ageiaj!

1/2



Samostatné mixéry

MMB66G7M
Stolní mixér
černá / metalická
MMB66G7M

SilentMixx Pro: nejtišší mixér od značky
Bosch s programem HighSpeed pro vysoké
otáčky. Ve výbavě je i sekáček a filtr na
smoothie.

Skvělé výsledky

- 900 W motor: výkon pro všechny způsoby použití.

- Velmi kvalitní skleněná nádoba ThermoSafe pro bezpečnou
přípravu horkých polévek a studených nápojů.

- Pěchovadlo pro snadné zpracování přísad, zejména pro
mražené a husté směsi.

- Smoothie filtr pro hladké smoothies a sekáček pro pohodlné a
rychlé sekání bylinek, cibule, nebo koření

- Vhodné také na drcení ledu do studených nápojů

Komfort

- Odolný nerezový nůž EasyKlick skvěle seká, drtí a mixuje,
snadno se čistí.

- 3 automatické programy na drcení ledu, sekání přísad a
HighSpeed na navýšení otáček.

- Podsvícené ovládání s plynulou regulací a funkcí Pulse

Čištění

- Lehce vyjmutelný nůž EasyKlick a příslušenství omyvatelné v
myčce

Materiál / Design

- Tělo s nerezovým krytem

- Kvalitní skleněná ThermoSafe nádoba s objemem 2.3 l (pro
jídlo: 1.5 l)

- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou
bez obsahu BPA

Příslušenství

- Pěchovadlo pro snadné zpracování ingrediencí

- Sekáček na malé objemy (např. cibule)

- Smoothie filtr pro hladké smoothies a sojové mléko
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