
Blender, VitaPower Serie | 4, 1200 W, Zilver
MMB6174S

Toebehoren
1 x Stopper

Krachtige blender met ThermoSafe glazen
kan. Perfecte smoothies eenvoudig
geblend, dankzij het ProPerformance
system. Het is mogelijk om rechtstreeks in
de ToGo-fles te blenden.
● De Bosch motor is berekend op zijn taak: krachtig en snel met

een vermogen van 1200W en een snelheid tot wel 30.000 rpm.
● Blend direct in de To Go Bottle die beschermt tegen lekken.

Geniet op een simpele manier en zonder zorgen van smoothies
onderweg.

● Eenvoudige montage en reiniging: vaatwasser-geschikte
onderdelen, moeiteloze montage van de kan en opbergen van
het snoer.

● Kwaliteit uit de Europese Bosch fabriek: lange levensduur,
betrouwbaar design en materialen van hoge kwaliteit.

● ProEdge mesbladen: gladde resultaten dankzij de makkelijk te
reinigeren rvs mesbladen vervaardigd in Duitsland.

Technische Data
Afmetingen (HxBxD) :  410 x 230 x 195  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :  305 x 285 x 395  mm
Palletafmetingen :  200.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet :  48
Nettogewicht :  4,5  kg
Brutogewicht :  5,1  kg
EAN-code :  4242005215997
Aansluitwaarde :  1200  W
Spanning :  220-240  V
Frequentie :  50/60  Hz
Lengte elektriciteitssnoer :  100,0  cm
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE, Eurasian, SIQ, Ukraine
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Blender, VitaPower Serie | 4, 1200 W, Zilver
MMB6174S

Krachtige blender met ThermoSafe glazen
kan. Perfecte smoothies eenvoudig geblend,
dankzij het ProPerformance system. Het is
mogelijk om rechtstreeks in de ToGo-fles te
blenden.

Uitstekende Resultaten

- Krachtige motor: 1200 W, tot 30000 RPM

- ThermoSafe glazen kan met 1,5 l bruikbaar volume en
maximale capaciteit van 2 l. Binnenzijde voorzien van 3D Flow
Boosters vormgeving voor egale smoothies.

- Kwalitatieve ProEdge RVS messen, ontworpen in Solingen,
Duitsland.

- Stamper voor makkelijke verwerking van ingrediënten, vooral
bevroren en dikke mengsels

Comfort / Reiniging

- Twee snelheden en pulse-functie.

- Eenvoudig te reinigen: de diverse onderdelen, behalve het
motorblok, zijn vaatwasmachinebestendig.

Materiaal/Design

- Kwalitatieve ABS-kunststofbehuizing in zilver metallic.

- ThermoSafe glazen kan met 1,5 l bruikbaar volume en
maximale capaciteit van 2 l. Binnenzijde voorzien van 3D Flow
Boosters vormgeving voor egale smoothies.

- Alle kunststofmaterialen welke in contact komen met voedsel
zijn BPA vrij

Meegeleverde accessoires

- Blend rechtstreeks in de ToGofles. Geen adapter nodig.

- Handige 2-in-1 pusher en spatel
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