
Staafmixer, ErgoMixx Style, 1000 W, RVS
MS6CM6155

Toebehoren geïntegreerd
2 x Deksel, 1 x Mixer- maatbeker, 1 x Inox mixerstaaf, 1 x Zeef, 1
x Eiwitklopper, 1 x Universele hakker

Krachtig smaakvol.
● Handige accessoires en krachtige Bosch motor (1000W) voor

een snel en perfect resultaat.
● Bosch QuattroBlade en AntiSplash-functie voor het perfecte

resultaat.
● Ergonomisch en comfortabel. Inox behuizing en soft-touch

handvat voor een stevige grip.
● Variabele snelheid: 12 standen en turboknop. De juiste

snelheid voor elk recept.
● Inclusief hakmolen, klopper en ProPuree mixervoet: meer

variatie bij zelfgemaakte gerechten.

Technische gegevens
Afmetingen van het toestel (mm) :  393 x 55 x 62
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  220 x 200 x 266
Palletafmetingen :  197.0 x 80.0 x 120.0
Verpakkingseenheid :  2
Standaard aantal units per pallet :  144
Nettogewicht (kg) :  1,708
Brutogewicht (kg) :  2,0
EAN-code :  4242005189618
Aansluitwaarde (W) :  1000
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  140,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE, Eurasian, SIQ

'!2E20AF-bijgbi!

1/2



Staafmixer, ErgoMixx Style, 1000 W, RVS
MS6CM6155

Krachtig smaakvol.

Uitstekende resultaten

- Staafmixer van 1000 Watt om puree te maken, om te mixen
en om te hakken. De hardste ingrediënten ontsnappen er niet
aan.

- Variabele snelheid: 12 standen en turboknop. De juiste
snelheid voor elk recept.

- Bosch 'AntiSplash' design: voorkomt spatten tijdens gebruik.

- Het Bosch "QuattroBlade" mes: voor perfecte resultaten bij
snijden en mixen.

Comfort

- Stille motor.

- Ergonomisch "soft-touch" handvat met grote knoppen.

- Eject-mechanisme voor het eenvoudig verwijderen van de
mixvoet

- De accessoires (uitgezonderd aandrijvingen) zijn
vaatwasmachinebestendig.

veiligheid

- Veiligheid voorop: dankzij het kliksysteem, hoor je of het
accessoire juist bevestigd is.

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

Flexibiliteit

- Betrouwbare Duitse Bosch kwaliteit: de hoog kwalitatieve inox
mixervoet is voedselveilig, smaak- en kleurloos. Geschikt voor
het bereiden van warme soep.

- ProPuree stamper opzetstuk voor een snelle en eenvoudige
bereiding van aardappelpuree en andere ingrediënten

- Praktische universele hakmolen voor het fijnhakken van
kruiden, noten, uien, vlees, kaas, enz. ...

- Inclusief inox klopper voor het opkloppen van onder andere
eiwit en romige desserts.

- Mengkom met maatbeker en deksel voor een perfect koele
bewaring.
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