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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

5-stopniowa regulacja prędkości i dodatkowa funkcja Turbo – pozwala na pełną kontrolę 
miksowania oraz na maksymalne wykorzystanie możliwości miksera. Płynne przełączanie 
od najniższych do najwyższych obrotów pomoże Ci w dopasowaniu mocy do aktualnych 
potrzeb.
Funkcja Turbo daje Ci dodatkową moc podczas trudniejszych prac.

Moc 300 W - urządzenie zostało wyposażone w solidny silnik o dużej mocy, który 
z łatwością sprosta każdym kuchennym wyzwaniom.

Mieszadła do ubijania i zagniatania ze stali nierdzewnej:  
• mieszadła do ubijania możesz wykorzystać do ubijania i wyrabiania delikatnych mas lub 
  kremów oraz lekkich ciast, ubijają równomiernie dzięki czemu napowietrzają masy oraz 
  nadają im lekkiej i puszystej konsystencji  
• mieszadła do zagniatania możesz użyć do wyrabiania ciast ciężkich

Metalowa misa o dużej pojemności 4,5L - z łatwością wymieszasz dużą porcję składników jedno-
cześnie. Wykonana z metalu - trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Metal zabezpiecza 
przed przenoszeniem zapachów, nie odbarwia się i jest bardziej higieniczny niż misy plastikowe.

Nasadka na misę zagarniająca ciasto - dokładnie zbiera miksowane ciasto ze ścianek. 
Unikalne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie ciasta aksamitnego bez wysiłku!

Ruch wahadłowy miksera podczas pracy na stojaku - szybko 
i bez wysiłku zagnieciesz ciasto czy dokładnie wymieszasz 
składniki, nadając masom perfekcyjną konsystencję i strukturę.

ObObrotowa misa z napędem na wygodnym stojaku - miksowanie 
staje się prawie bezobsługowe. Wyobraź sobie jakie to proste, 
wrzucasz składniki na ciasto i włączasz, a mikser sam dokładnie 
wymiesza produkty.

Mikser 2 W 1 - zyskujesz więcej możliwości, bo z łatwością możesz odłączyć mikser od stojaka - 
możesz używać go w komplecie z obrotową misą lub samodzielnie jako tradycyjnego miksera ręcz-
nego.
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Funkcjonalność i nowoczesny design w jednym urządzeniu.  
Domowe ciasta i pyszne desery przygotujesz z łatwością z wielofunkcyjnym 
mikserem OPTIMUM. Obrotowa misa z napędem wyręczy Cię w mieszaniu 
składników, a dzięki zestawowi praktycznych akcesoriów w kilka chwil przygotujesz 
ciasto na naleśniki, omlety czy z łatwością ubijesz białka z jajek lub śmietanę. 


