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Staafmixer

Staafmixerset
Zwart / EDG
MSM88190

Voor professionele resultaten. Veelzijdig,
robuust en krachtig met een 800 watt
motor, een flexibele spiraalkoord en vele
accessoires
● Uitzonderlijke kracht: Krachtige 800 Watt motor voor zeer

snelle en perfecte verwerking
● 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

● Hoogwaardige accessoires: Innovatieve multifunctionele
keukenmachine unit, uw staafmixer word een mini
keukenmachine

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  402 x 63 x 63
Palletafmetingen :  190 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  75
Nettogewicht (kg) :  2,5
Brutogewicht (kg) :  3,1
EAN-code :  4242002764399
Aansluitwaarde (W) :  800
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte aansluitkabel :  260,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE, Eurasian, SIQ

Toebehoren geïntegreerd
2 x Deksel, 1 x Crushed ice mes, 1 x Mixer- maatbeker, 1 x Inox
mixerstaaf, 1 x Eiwitklopper, 1 x Universele hakker, 1 x plastieken
deeggereedschap

'!2E20AC-hgedjj!



Staafmixer

2/2

Staafmixerset
Zwart / EDG
MSM88190

Voor professionele resultaten. Veelzijdig,
robuust en krachtig met een 800 watt
motor, een flexibele spiraalkoord en vele
accessoires

- 800 W watts
- Ultra krachtige premium staafmixer voor optimaal resultaaten
- 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
- Flexibele spiraalkoord
- Innovatieve food processor accessoire met verschillende

inzetstukken om te hakken, snijden, raspen, versnipperen en
kneden

- Handige mini chopper snijdt kleinere porties en voor het
fijnmalen van ijs

- Inox klopper


