
Tyčový mixér M200 Swiss Line PS Bamix 200 W 

Tyčový mixér M200 Swiss Line Pohlreich Selection od výrobcu Bamix má príkon 200 W, dva 
rýchlostné stupne (1. stupeň - 12 000 ot./min., 2. stupeň 17 000 ot./min.) a je možné ho nepretržite 
používať až 5 minút. Mixér Bamix je vďaka príslušenstvu multifunkčný a hodí sa do každej kuchyne. 
Umožňuje prípravu krémových polievok, zeleninového pyré, ale tiež napr. mixovanie kokteilov. Umožňuje 
šľahanie, prípravu krémových polievok, zeleninových pyré, mixovanie kokteilov, šľahaniu atď. Tento model 
je navyše vybavený podpisom Zdeňka Pohlreicha na dôkaz tej najvyššej kvality. 

Súčasťou balenia je food processor, nádoba na mixovanie, praktický stojan a 4 
nadstavce. Multifunkčný nôž umožňuje sekanie, drvenie a mixovanie surovej a varenej zeleniny, ovocia 
prípravu presnidávok, spracuje ľad aj mrazené ovocie. Perfektný pri príprave omáčok, polievok, ľahkých a 
tekutých ciest, ľadovej drene alebo zmrzliny. Nôž na mäso je určený na mixovanie surového a vareného 
mäsa. Vďaka nožu aj tuhé potraviny získajú nadýchanú a krémovú konzistenciu. Miešací disk využijete 
pri miešaní a mixovaní kokteilov, výživných nápojov, ovocného a zeleninového pyré, pripravíte s ním fresh 
juice alebo napríklad domácu majonézu. Získate vďaka nemu jemnú a zároveň nadýchanú konzistenciu. 
Šľahací disk šľahá a prevzdušňuje, čo sa bude hodiť pri šľahaní smotany alebo bielkov. S týmto 
nadstavcom našľaháte omáčky, krémové polievky a pripravíte ľahké, jemné, nadýchané pokrmy. 

Mixovacia nádoba o objeme 900 ml má ucho a praktickú nálievku pre pohodlné vylievanie. Je 
vybavené mernou ryskou pre jednoduchý odhad množstva. Food processor s objemom 200 ml premení 
tyčový mixér na výkonný elektrický mlynček, vďaka ktorému môžete jednoducho spracovať čerstvé aj 
sušené suroviny (napr. sušené ovocie, kávové zrná, oriešky, tvrdý syr, čokoláda, korenie, obilniny aj 
čerstvé bylinky). A stojan zaistí, že budete mať mixér neustále po ruke. 

Ponorný mixér má súčasti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami vyrobené z nekorodujúcich 
materiálov, ktoré neprijímajú pachy ani chute. Motor tyčového mixéra je veľmi výkonný, šetrí energiu a 
zároveň je tichý a nevibrujúci. Otvorená hlava mixéra prináša optimálnu cirkuláciu surovín a 
jednoduché čistenie. Oceníte nadčasový a elegantný dizajn, kompaktnosť, vysokú kvalitu a dlhú 
životnosť. Výrobky Bamix spĺňajú švajčiarske štandardy ručného spracovania a každý kus je starostlivo 
kontrolovaný. 

 


