
Misturar massa para até 5 pizzas de forma fácil e sem
esforço!*

MASTERCHEF ESSENTIAL QA150110
Máquina de cozinha

QA150110
  

 

 A máquina de cozinha Moulinex Masterchef Essential foi concebida para se ajustar às suas necessidades diárias
na cozinha, com uma grande capacidade de 4,8 L, oferecendo o suficiente para toda a família. Resultados
perfeitamente suaves e homogéneos são proporcionados sem esforço, com um movimento planetário que cobre
cada centímetro da taça e controlos fáceis de utilizar para uma máxima conveniência.

*Pizzas de massa fina com 22 cm de diâmetro
*pizzas de massa fina com 22 cm de diâmetro

 



BENEFÍCIOS PRODUTO

Grande capacidade
A taça em aço inoxidável de 4,8 L proporciona a capacidade perfeita - produzindo massa
suficiente para até cinco pizzas inteiras* e refeições generosas para toda a família, todos os
dias e em ocasiões especiais.

Resultados imaculados
Resultados excecionalmente suaves e homogéneos são produzidos graças ao movimento
planetário: o braço da máquina da cozinha e o acessório de pastelaria giram em direções
opostas, garantindo a cobertura total da taça.

Bater perfeito
Os resultados de chicoteamento leve e arejado são garantidos para ingredientes como claras
de ovos, cremes e merengues, com uma capacidade que pode acomodar até 800 ml de creme.

Bater perfeito
Prepare misturas para ingredientes como massa, bolos e biscoitos de uma forma bastante
homogénea (até 1,8 kg de mistura).

Gancho em metal
Um gancho robusto de metal para misturas de massa densa como pães, brioches e doces de
massa quebrada (até 500g de farinha).

800W de potência
Garantia de um poder de mistura versátil na ponta dos seus dedos, para resultados rápidos.

Controlos simples de usar
6 velocidades e função pulse para um controlo e precisão sem esforço.
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Outras fotos de produto

Design robusto
Garantia de estabilidade total e desempenho sólido graças às ventosas antiderrapantes
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CARACTERÍSTICAS PRODUTO

Potência 800 W

Capacidade total da taça 4.8 L

Cores Branco

Fabricado em China

DADOS LOGÍSTICOS CMMF: 8010000956

 
Código EAN (código de barras) Unidades / caixa Unidades / camada de

palete
Camadas / palete Unidades / palete Unidades/contentor

EAN ST : 3016661159084
EAN UC :

1 7 3 21
C20 : 660

C40 : 1 320
HQ4 : 1 610

Peso bruto Produto embalado Cartão Palete
Dimensões 361 x 235 x 312 (mm) 414 x 244 x 354 (MM) 430 x 260 x 370 (MM) 1 200 x 800 x 1 244 (MM)

Peso 4.4 (KG) 6,02 (KG) 6,02 (KG) 147,42 (KG)


