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Produktový list

Počet kusů v balení Záruční lhůtaEAN

Popis

MR-403031Mixér Blend Express Family

5011832051592 6 ks 24 měsíců

 

Příprava smoothie koktejlů nikdy nebyla jednodušší 
Značka Morphy Richards přichází s modelem mixéru Blend Express Family, který vám dokáže během několika málo vteřin vyrobit z čerstvého ovoce, zeleniny a mléč-
ných výrobků lahodný a zdravý koktejl, který vaše tělo obohatí o potřebné vitamíny a minerály. 
 
Balení obsahuje dva poháry o objemu 750 ml a dva poháry o objemu 500 ml a čtyři víčka. Výhodou modelu je bezesporu jeho konstrukce. 
Suroviny vložíte přímo do nádobky, kterou následně uzavřete víkem, na kterém je zabudován nerezový nůž se čtyřmi čepelemi. 
Poté nádobku otočíte a přes uzávěr ji propojíte s pevným tělem spotřebiče. Pak již nezbývá, než si zvolit požadovanou rychlost a dobu, jak dlouho se mají suroviny 
mixovat. 
Mixér nabízí dvě základní rychlosti a pulsní program, se kterým si přístroj hravě poradí i s drcením ledu. 
 
Multifunkční využití 
Po rozmíchání surovin odepnete nádobku s víčkem od těla mixéru, otočíte zpět do původní polohy a odšroubované víčko s noži jednoduše vyměníte za uzávěr shakeru. 
Z mixovací nádobky se rázem stává pohárek, který se snadno umývá a můžete si ho bez obav vyškrábat lžičkou, aniž by při tom hrozilo poničení nožů. 
 
Zpracování ovoce a zeleniny je s mixérem Blend Express Family jednoduché a rychlé.
 
Přístroj však nemusíte používat výhradně jen na výše zmíněné suroviny. Můžete s ním připravovat polévky,omáčky,zmrzliny a mnoho dalších pokrmů, které si díky 
jejich bohaté chuti a výborné struktuře zamilujete vy, vaše děti, ale například také neočekávaná návštěva. 
 
Vlastnosti
•  mixér na přípravu smoothie
•  nerezový nůž se 4 čepelemi vhodný i pro drcení ledu
•  2 rychlosti + pulzní volba
•  2x poháry 750 ml
•  2x poháry 500 ml

•  příkon 300 W 




