
Varinha, ErgoMixx, 800 W, Branco
MS61A4110

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

Acessórios opcionais
MSZV6FS1 : Vacuum accessory set

Surpreendentemente simples com
Bosch ErgoMixx. Resultados perfeitos.
Extremamente ergonómica.
● QuattroBlade: garante uma ação de corte eficaz para

excelentes resultados de mistura e processamento – com
função AntiSplash.

● Pea fácil e ergonómica: corpo leve com pega soft touch para
uma pega confortável e segura.

● Velocidade variada: 12 definições de velocidade e botão turbo
para resultados perfeitos em qualquer receita.

● Copo de mistura com tampa: para medir, misturar e
armazenar pequenas quantidades.

● Mecanismo de clique: anexe e retire o pé de varinha com um
simples clique.

Technical data
Dimensões do produto (mm) :  393 x 55 x 62
Dimensões do produto embalado :  425 x 108 x 108
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) :  0,959
Peso bruto (kg) :  1,1
Código EAN :  4242005171972
Classificação da ligação (W) :  800
Voltagem (V) :  220-240
Frequência (Hz) :  50/60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  140,0
Tipo de ficha :  Ficha Gardy/K.sem terra
Certificados de aprovação :  CE, Eurasian, SIQ, Ukraine
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Varinha, ErgoMixx, 800 W, Branco
MS61A4110

Surpreendentemente simples com
Bosch ErgoMixx. Resultados perfeitos.
Extremamente ergonómica.

Excelentes Resultados

- Potência: 800 W

- Varinha potente e ergonómica

- Selector de 12 níveis de velocidade: a velocidade ideal para
cada utilização

- Botão turbo para máximo desempenho. Processar rápido e
fácil de alimentos sem salpicos

- Tecnologia QuattroBlade: pé em aço inoxidável de elevada
qualidade com lâmina inovadora de 4 cortes para resultados
perfeitos

Conforto

- Silenciosa, baixa vibração do motor

- Manuseio excelente através de pega em Soft Touch, botões
largos e bem acessíveis e design ergonómico

- Mecanismo Eject-Click patenteado da Bosch: permite a fácil
libertação do pé e dos acessórios.

- Fácil limpeza: todos os acessórios são aptos para a máquina
de lavar loiça, nomeadamente o pé em aço inoxidável e o copo
medidor/misturador com tampa

Segurança

- Fecho de segurança Bosch. Graças ao mecanismo Eject-
Click patenteado da Bosch, o pé de mistura encaixa de forma
audível e segura na parte do motor da varinha

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

Versatilidade

- Pé de mistura em aço inoxidável de elevada qualidade. De
qualidade Alemã, é robusto e resistente, não descolora e é
seguro para os alimentos não alterando o seu sabor natural.
Ideal para a preparação de sopas quentes e deliciosas

- Copo misturador/medidor transparente (600 ml) com tampa
para um armazenamento fresco no frigorífico
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