
Staafmixer, ErgoMixx Style, 1000 W,
edelstaal
MS64M6170

Toebehoren geïntegreerd

Optionele toebehoren
MSZV6FS1 : Vacuum accessory set

De Bosch ErgoMixx, verrassend eenvoudig:
extreem krachtig met optimaal comfort.
● 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.
● Maat- en mixerbeker met deksel: voor het mengen en mixen

van kleine hoeveelheden.

Technische gegevens
Afmetingen van het toestel (mm) :  393 x 55 x 62
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  225 x 195 x 264
Palletafmetingen :  197.0 x 80.0 x 120.0
Verpakkingseenheid :  2
Standaard aantal units per pallet :  144
Nettogewicht (kg) :  1,446
Brutogewicht (kg) :  1,8
EAN-code :  4242005171682
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, Ukraine
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Staafmixer, ErgoMixx Style, 1000 W,
edelstaal
MS64M6170

De Bosch ErgoMixx, verrassend eenvoudig:
extreem krachtig met optimaal comfort.

Uitstekende resultaten

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

- 12 snelheidsstanden voor de juiste snelheid bij elke
toepassing.

- Turbostand: maximale prestaties met één druk op de knop.
Snel en eenvoudig, zonder spatten.

- De QuattroBlade technologie met 4 innovatieve ultrascherpe
inox messen.

Comfort

- Stille motor.

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

- Eject-mechanisme voor het eenvoudig verwijderen van de
mixvoet

- Mixervoet en alle toebehoren, met uitzondering van de
aandrijvingen, zijn vaatwasmachinebestendig

veiligheid

- Bosch veiligheidsvergrendeling: de mixerstaaf, de klopper en
de hakmolen zijn verbonden met de motor en treden pas in
werking na het hoorbare klik-mechanisme .

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

Flexibiliteit

- De kwalitatieve inox mengvoet is vaatwasmachinebestendig.

- Handige mini hakmolen en hoogwaardig inox mes snijdt
kruiden, ui, vlees en kaas precies en snel. Voor heerlijke pesto,
sauzen en meer. Met deksel om in de koelkast te bewarenn.

- Chopper met speciaal mes voor het fijnmalen van ijs

- Inox klopper

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