
8in1 Zoveel mogelijkheden, zo weinig moeite

QUICKCHEF DD65J810
MOULINEX QUICKCHEF 9 IN1 DD65L810

DD65J810  

 

 Met de Quickchef 8 in1 staafmixer van Moulinex, geniet u van een maximum aan recepten zonder enige moeite. U
bereidt eenvoudig en snel een hele reeks gerechten dankzij een krachtige motor van 1000W. U heeft alles onder
controle met 20 snelheden die u kan aanpassen zonder te stoppen met mixen, en een gebruiksvriendelijke
draaiknop. Een antispatbeveiliging en antislip handvat zorgen voor comfortabel gebruik, terwijl de
vaatwasbestendige onderdelen zorgen voor eenvoudige reiniging.
Tenslotte is er nog een beker van 800 ml, een hakmolen van 500 ml om eenvoudig heel wat ingrediënten fijn te
hakken en een garde opzetstuk voor eenvoudig opkloppen. Bovendien kan u met het 3l foodprocessor opzetstuk
heel wat gerechten klaarmaken dankzij de 5 functies: raspen, kneden, hakken, snijden of versnipperen voor al uw
recepten. 

 



PRODUCTVOORDELEN

Sterke prestatie
Geniet van krachtige prestaties dankzij de motor van 1000W voor mixen zonder moeite, zodat u
snel en eenvoudig een hele reeks gerechten kan bereiden

Spatbescherming
Zorgt voor het nodige comfort tijdens het koken.



Andere productfoto's

Intuïtieve verschillende snelheden
Pas de snelheid aan met een gebruiksvriendelijke draaiknop, zonder te stoppen met mixen.

Zachte, antislip handgreep
Ergonomisch ontwerp voor een betere controle, zelfs met natte handen.

Mengbeker van 800 ml (totale inhoud)

Hakmolen van 500 ml (totale inhoud)

Garde

3l foodprocessor
NIEUW 5in1 Foodprocessor voor raspen, snijden, snipperen, kneden of hakken van al uw
bereidingen. Met een volledige inhoud van 3L (2L bruikbare inhoud), geleverd met een spatel.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd

 

PRODUCTFOTO'S
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen [1000 W]

Pulsestand Ja

Turbofunctie Ja

Snelheden [20]

Materiaal van de voet Roestvrij staal

Afneembare voet Ja

Mengbeker Ja

Inhoud van de beker (ml) [800 ml]

Hak/snij-accessoire Ja

Inhoud van het hak/snij-accessoire (ml) [500 ml]

Garde Ja

Soft touch Ja

Vaatwasmachinebestendig Ja

Kleuren [Stainless Steel - Dark Grey]

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 7211003369

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3016661153600
EAN UC : 3016661153600

3 15 2 30
C20 : 1 215
C40 : 2 490
HQ4 : 2 490

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 240 x 209 x 434 (MM) 649 x 256 x 461 (MM) 1 200 x 800 x 1 046 (MM)

gewicht 3,401 (KG) 10,203 (KG) 123,03 (KG)


