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Blender

Zwart / EDG
Blender
MMB65G0M

De Bosch SilentMixx: eindelijk een
stille blender. Hij hakt, mixt en mengt
de ingrediënten van uw keuze snel en
betrouwbaar.
● Dankzij het innovatieve geluidsreductie systeem is de

SilentMixx de stilste in zijn klasse.
● Het Easy KlickKnife mes garandeert het beste resultaat en kan

heel eenvoudig worden verwijderd om te reiniging.
● Smoothies of crushed ice - dankzij twee afzonderlijke

automatische programma's, en slechts één druk op de knop,
bereik je altijd het gewenste resultaat.

● De sterke Thermosafe glazen kan garandeert een eenvoudige
en veilige bereiding van zowel warme soep als koude drank.

● Een meesterwerk in uw keuken: Premium design met een
roestvrije afwerking in inox.

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  437 x 196 x 237
Palletafmetingen :  210 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  40
Nettogewicht (kg) :  6,1
Brutogewicht (kg) :  6,1
EAN-code :  4242002855417
Aansluitwaarde (W) :  800
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte aansluitkabel :  90,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE
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De Bosch SilentMixx: eindelijk een
stille blender. Hij hakt, mixt en mengt
de ingrediënten van uw keuze snel en
betrouwbaar.

Uitstekende resultaten

- 800 W motor: Krachtig voor elke toepassing

- De sterke Thermosafe glazen kan garandeert een gemakkelijke
en veilige bereiding van zowel warme soep als koude drank.

- Functie voor het crushen van ijs

Comfort

- Easy KlickKnife mes in inox voor nauwkeurig snijden, hakken
en mengen. Het mes is bovendien eenvoudig schoon te
maken.

- 2 automatische programma's voor het crushen van ijs en het
bereiden van cocktails

- Verlichte draaiknop met traploze snelheden en pulse-functie

- Maatbeker, met schaal, vervaardigd in deksel (Max. 50ml)

Reiniging

- Een eenvoudig afneembaar Easy KlickKnife mes en
vaatwasmachine bestendige onderdelen (Kan, deksel en
maatbeker)

Materiaal/Design

- Roestvrije inox behuizing

- Hoogwaardige ThermoSafe glazen kan met een capaciteit van
2.3 l (voor voedsel: 1.5 l)

- Kunststof dat in contact komt met voedsel is BPA vrij.


