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Blender

MMB42G1B De Bosch SilentMixx hakt, mixt en mengt
de ingrediënten van uw keuze snel,
betrouwbaar en bovenal, stiller dan elke
andere mixer in zijn klasse.
● Dankzij het innovatieve geluidsreductie systeem is de

SilentMixx ontzettend stil in gebruik.
● Het Easy KlickKnife mes garandeert de beste resultaten en kan

heel gemakkelijk worden uitgenomen voor reiniging.
● De dikwandige Thermosafe glazen kan - voor een gemakkelijke

en veilige bereiding van warme soepen of ijskoude dranken.
● Gemakkelijke bediening: Een centrale knop met 2 snelheden

en pulseer funtie.
● Additionele accessoires: De meegeleverde smoothie filter

maakt van de blender een echte smoothie bereider.

Technische Data
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :

 437 x 196 x 237
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  220 x 330 x 425
Dimensions of the master case (mm) :  237 x 345 x 440
Palletafmetingen :  210 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  1
Standaard aantal units per pallet :  48
Units per layer :  6
Nettogewicht (kg) :  4,2
Brutogewicht (kg) :  5,1
EAN-code :  4242002855370
Aansluitwaarde (W) :  700
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE
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MMB42G1B

De Bosch SilentMixx hakt, mixt en mengt
de ingrediënten van uw keuze snel,
betrouwbaar en bovenal, stiller dan elke
andere mixer in zijn klasse.

Uitstekende Resultaten

- 700 W motor: Krachtig voor elke toepassing

- Hoogwaardig Thermosafe glazen kan voor een veilige
bereiding van warme soepen tot ijskoude dranken

- Smoothie filter meegeleverd voor het eenvoudig bereiden van
pitloze smoothies en soja melk

- Geschikt voor het crushen van ijsblokjes

Comfort

- Roestvrij staal Easy KlickKnife mes voor nauwkeurig snijden,
hakken en mengen - en is gemakkelijk te reinigen

- Één knop met 2 snelheden en pulseer functie

- Maatbeker in deksel met schaal (Max. 50ml)

Reiniging

- Eenvoudig afneembaar Easy KlickKnife mes en
vaatwasmachine bestendige onderdelen (kan, deksel,
maatbeker en accessoires)

Materiaal/Design

- Hoogwaardig ThermoSafe glazen kan met 2.3 l capaciteit (voor
voedsel: 1.5 l)

- Alle kunststof materialen welke in contact komen met voedsel
zijn BPA vrij

Meegeleverde accessoires

- Smoothie filter voor pitloze smoothies en soja melk


