
Varinha, CleverMixx, 400 W, Branco
MSM24100

Acessórios incluidos
1 x Copo graduado misturador
1 x Barra misturadora em aço inox

Bosch CleverMixx: a sua alidada para o dia-
a-dia.
● QuattroBlade: garante uma ação de corte eficaz para

excelentes resultados de mistura e processamento – com
função AntiSplash.

Technical data
Dimensões do produto (mm) :  375 x 60 x 60
Dimensões do produto embalado :  430 x 110 x 110
Dimensões da palete :  190.0 x 80.0 x 120.0
Quantidade por unidade de caixa :  6
Número standard de unidades por palete :  240
Peso líquido (kg) :  0,828
Peso bruto (kg) :  1,0
Código EAN :  4242002941554
Classificação da ligação (W) :  400
Voltagem (V) :  220-240
Frequência (Hz) :  50/60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  120,0
Tipo de ficha :  Ficha Euro s/terra até 2,5 A
Certificados de aprovação :  CE, Eurasian, Morocco, SIQ
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Varinha, CleverMixx, 400 W, Branco
MSM24100

Bosch CleverMixx: a sua alidada para o dia-
a-dia.

Excelentes Resultados

- Potência do motor: 400 W. Baixo ruído, leve e rápida operação

- Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade - mais fácil fazer
puré, misturar e picar. Para resultados perfeitos

Conforto

- Fazer puré e misturar: leve e com pega ergonómica, a sua
CleverMixx encaixa perfeitamente na sua mão e torna a
utilização fácil e confortável

- Operação sem salpicos graças ao novo e inovador design do
pé

- Pé em aço inoxidável de elevada qualidade. Pé não descolora,
torna a confecção dos alimentos mais segura e não afecta o
seu sabor

- Fácil limpeza: o pé misturador é resistente à corrosão e apto
para a máquina de lavar loiça, bem como o copo misturador

Segurança

- Todos os plásticos em contacto com os alimentos estão livres
de BPA

- Sistema de segurança através de bloqueio no pé da varinha

Versatilidade

- Pé em aço inoxidável, desmontável e de elevada qualidade
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