
Optimální proudění, optimální výkon

OPTICHEF 2IN1
Tyčový mixér Tefal Optichef 2v1 HB641838

HB641838  

 

 S tyčovým mixérem Tefal Optichef si vychutnáte optimální proudění a výkon. Speciálně navržený tvar jeho
mixovací hlavy a nožů je zárukou dokonalého mixování bez námahy, zatímco praktická ochrana proti vystříknutí
nabízí komfort při vaření. Zásluhou výkonného motoru o příkonu 800 W můžete připravovat nejrůznější pokrmy a
díky 10 nastavitelným rychlostem pro nepřetržité mixování budete mít vše pod naprostou kontrolou. Vše doplňuje
odměrná nádoba o objemu 800 ml pro větší komfort a sekáček s 500 ml nádobou pro snadné sekání
nejrůznějších ingrediencí.

 



VÝHODY PRODUKTU

Optimální tvar mixovací hlavy a nožů
Pro optimální proudění a vynikající výkon při mixování

Ochrana proti vystříknutí
Nabízí veškerý potřebný komfort pro vaření.

Výkonný motor s dlouhou životností
Motor o příkonu 800 W a maximálním výkonu pro mixování bez námahy

Intuitivní volič rychlostí
Upravujte rychlost bez vypnutí mixéru pomocí použití jednoduchého voliče, pro dokonalou
kontrolu výsledné konzistence.

Nesmekavá rukojeť s měkčeným povrchem
Ergonomický design pro lepší ovládání i mokrýma rukama.

Odměrná nádoba o objemu 800 ml (celková kapacita)
Umožňuje koncentrované mixování i menšího objemu s optimálním tokem pro dokonalé
výsledky. Smoothie, milk shake, dětské přesnídavky, ovocné nebo zeleninové pyré a mnoho
jiných receptů.

Nádoba na sekání o objemu 500 ml (celková kapacita)
Pláčete u krájení cibule? Nasekejte si ji najemno bez jediné slzičky. Usnadněte si sekání bylinek,
přípravu pesta nebo ovocného sorbetu.



ObalObal

Další obrázky produktu

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 800 W

Pulzní funkce ANO

Funkce Turbo ANO

Nastavení rychlosti 10

Materiál nástavce Nerezová ocel

Odnímatelný nástavec ANO

Nádoba ANO

Objem kádinky (ml) 800 ml

Sekáčky ANO

Objem sekáčku 500 ml

Snadné ovládání ANO

Barva Černá/tmavě šedá

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 7211002966

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

EAN ST : 3016661151170
EAN UC : 3016661151170

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

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

Hmotnost 0.854 (kg) 1,65 (KG) 9,9 (KG) 118,8 (KG)


