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Staafmixer

Staafmixerset
Zwart / EDG
MSM87140

Voor elke keuken professional. Krachtig,
robuust en met XL chopper nog veelzijdiger.
● Bijzonder krachtig: Sterke 750 Watt motor voor extreem snelle

en uitstekende afwerking
● Perfecte resultaten: 12 snelheden plus een turbo knop en een

QuattroBlade Pro mes
● Hoogwaardige productie: Hoge kwaliteit inox behuizing en

blender voet voor professionele resultaten
● Gemakkelijk te gebruiken : grote knoppen, "soft-touch"

handgreep en gepatenteerd aansluiten mechanisme voor een
gemakkelijk gebruik

● Hoge kwaliteit accessoires: Met extra grote universele
chopper voor het verwerken van bijv. Kruiden of noten

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  402 x 63 x 63
Dimensions of the master case (mm) :  445
Palletafmetingen :  195 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  4
Standaard aantal units per pallet :  128
Units per layer :  32
Nettogewicht (kg) :  1,5
Brutogewicht (kg) :  1,8
EAN-code :  4242002764245
Aansluitwaarde (W) :  750
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte aansluitkabel :  140,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE, Eurasian, SIQ

Toebehoren geïntegreerd
2 x Deksel
1 x Mixer- maatbeker
1 x Inox mixerstaaf
1 x Universele hakker
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Voor elke keuken professional. Krachtig,
robuust en met XL chopper nog veelzijdiger.

- 750 W watts
- Krachtige, hoogwaardige staafmixer voor de beste resultaten
- Uitstekende behandeling met anti-slip "soft touch" handgreep,

ergonomische vorm en brede bedieningsknoppen
- Stille motor dankzij beperking van de vibraties
- Speed selector met 12 snelheden
- Turbofunctie biedt maximaal vermogen
- Hoogwaardig inox voet met innovatieve vier-mes

QuattroBladePro voor perfecte resultaten
- Mixervoet eenvoudig verwijderbaar
- Mixervoet en alle toebehoren met uitzondering van de

aandrijvingen kunnen in de vaatwasser schoongemaakt
worden

- Mixerbeker voorzien van schaalverdeling en van deksel
- Praktisch, grote XL chopper voor het snijden van kruiden,

noten, uien, vlees, kaas, enz.


