
Liquidificador, VitaStyle Mixx2Go, 350 W,
Inox
MMBM7G3M

Acessórios incluidos
3 x Tampa
1 x Capa de misturador em vidro
1 x Triturador universal

Deslumbrante em qualquer cozinha: design
exclusivo e materiais premium.
● Picador especial para processar pequenas quantidades de

ervas, nozes, queijo, cebola, etc.

Technical data
Dimensões do produto (mm) :  308 x 120 x 116
Dimensões do produto embalado :  256 x 142 x 342
Dimensões da palete :  175.0 x 80.0 x 120.0
Quantidade por unidade de caixa :  6
Número standard de unidades por palete :  90
Peso líquido (kg) :  2,430
Peso bruto (kg) :  2,8
Código EAN :  4242002934570
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, Eurasian, Morocco, Ukraine
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Liquidificador, VitaStyle Mixx2Go, 350 W,
Inox
MMBM7G3M

Deslumbrante em qualquer cozinha: design
exclusivo e materiais premium.

Excelentes Resultados

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

- Jarro em vidro ThermoSafe para uma preparação segura de
sopas quentes e bebidas frias

- 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

- Peças aptas para a máquina de lavar loiça (jarro de vidro,
tampa, acessórios)

Material/Design

- Corpo em aço inoxidável com aplicação cromada

- Jarro em vidro ThermoSafe de elevada qualidade. Tamanho
compacto 0.6 l

- Iluminação LED

- Acessórios Tritan de elevada durabilidade e à prova de cheiros
e sem alterar o sabor dos alimentos

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

Acessórios incluídos

- Jarro Tritan 2Go (500 ml): perfeito para levar consigo, com
uma tampa que permite beber diretamente.

- Picador Tritan (200 ml): pica pequenas quantidades de por ex
ervas, nozes, cebola, ou alho.
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