
Liquidificador, VitaStyle Mixx2Go, 350 W,
Branco
MMBM401W

Acessórios incluidos
2 x Tampa

Um liquidificador perfeito e uma companhia
perfeita onde quer que vá.
● Batidos, sumos e muito mais de forma perfeita - tritura e

mistura, de forma rápida e eficaz.
● 2 velocidades. Fácil misturar e triturar para alcançar os

resultados desejados.
● Copos Tritan resistentes e livres de BPA.
● Lâminas em aço inoxidável para uma prepração precisa.

Removíveis para fácil limpeza.

Technical data
Dimensões do produto (mm) :  327 x 104 x 104
Dimensões do produto embalado :  260 x 130 x 300
Dimensões da palete :  180.0 x 72.0 x 112.7
Quantidade por unidade de caixa :  6
Número standard de unidades por palete :  108
Peso líquido (kg) :  1,347
Peso bruto (kg) :  1,7
Código EAN :  4242002934549
Potência (W) :  350
Voltagem (V) :  220-230
Frequência (Hz) :  50/60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  100,0
Tipo de ficha :  Ficha Euro s/terra até 2,5 A
Certificados de aprovação :  CE
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Liquidificador, VitaStyle Mixx2Go, 350 W,
Branco
MMBM401W

Um liquidificador perfeito e uma companhia
perfeita onde quer que vá.

Material/Design

- Copo Tritan 2Go: à prova de quebra e de cheiros e sem alterar
o sabor dos alimentos

- Corpo em plástico

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

Excelentes Resultados

- 350 W: motor potente para todo o tipo de utilizações

- Preparação rápida de bebidas diretamente no copo Tritan
2Go. Permite a preparação e o consumo através do mesmo
copo

- Lâmina em aço inoxidável, para resultados de mistura e de
corte perfeitos

- Apto para cubos de gelo e frutos congelados

Conforto/Limpeza

- 2 velocidades de acordo com os resultados de mistura
desejados

- Lâmina em aço inoxidável amovível para fácil limpeza

- Copos 2Go aptos para a máquina de lavar loiça

Acessórios incluídos

- 2 copos Tritan 2Go (500 ml): perfeitos para levar consigo.
Permite a preparação e o consumo através do mesmo copo
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