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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Zaprojektowany z myślą o Twoim komforcie. Ergonomiczny kształt sprawia, że mikser do-
skonale leży w dłoni. Jest lekki, co pozwala na wygodne miksowanie przez dłuższy czas. 
Ruchomy przewód zasilający zapewnia swobodę ruchów podczas pracy. Solidne wykonanie 
i kompaktowe rozmiary to gwarancja wygody w użytkowaniu. 

Jednym przyciskiem szybko zdemontujesz mieszadła i możesz bezproblemowo je wymie-
niać dopasowując do potrzeb, a po zakończeniu pracy wszystkie akcesoria możesz bez-
piecznie myć, także w zmywarce.

Praktyczny zestaw 2 kompletów mieszadeł przeznaczony jest do miksowania, ubijania, 
mieszania czy zagniatania wielu produktów:
• Mieszadła trzepakowe np. do ubijania piany, przygotowania lekkich ciast i kremów, 
• Mieszadła hakowe np. do mieszania i wyrabiania gęstszych ciast np. na chleb lub pizzę.

5 prędkości + funkcja TURBO pozwalają na pełną kontrolę miksowania oraz na maksymalne wy-
korzystanie możliwości miksera. Płynne przełączanie od najniższych do najwyższych obrotów 
pomoże Ci w dopasowaniu mocy do aktualnych potrzeb. Od delikatnego wyrabiania ciasta do 
energicznego ubijania np. piany z białek jajka. Dzięki funkcji Turbo w jednej chwili przełączysz się 
na maksymalnie szybkie obroty urządzenia. Deser przygotujesz w mgnieniu oka!

Pracuje szybko i efektywnie dzięki mocy 400 W, wydajny silnik zapewnia szybkie i dokład-
ne mieszanie składników. Cicha praca jest kolejnym atutem tego miksera.

2 komplety
mieszadeł

5 prędkości 
+ funkcja TURBO

Moc 400W

Przycisk zwalniający
mieszadła

Niezbędny w każdej kuchni! 
Elegancki i nowoczesny mikser kuchenny Elegancki i nowoczesny mikser kuchenny OPTIMUM jest niezbędny w każdej 
kuchni. Miłośnicy domowego gotowania i pieczenia docenią jego zalety. Jego atuty 
to duża moc, pięć stopni prędkości oraz funkcja Turbo, dzięki którym osiągniesz do-
skonałe wyniki w każdym wyzwaniu kuchennym. Praktyczny, zagwarantuje Ci rów-
nomiernie miksowanie bez wysiłku, szybkie ubijanie piany, sprawne mieszanie 
składników i wyrabianie ciasta. Wyręczy Cię w wielu pracach! Niepowtarzalny 
design miksera podkreśli charakter Twojej kuchni, a piękna kolorystyka sprawi, 
że będzie jej prawdziwą ozdobą.


