ETA 4015.90000 Spesso značky ETA - 2C284E
Dalších šleháním Spesso tyčový vám mixér ETA masa
nerezový Se 4015.90000 pomůže mixováním elegantní
zeleniny a sekáním přísad.
Ocení Každá mýt mixéru neboť složení a jednotlivé přístroje lze snadnou myčce rychlé údržbu
hospodyňka části v. Výkonný tichý a Přístroj W o díky 2 motoru je příkonem rychlostech s DC 700
spolehlivý. Kabelu Délka přívodního 1,3 je m. Držadla praktické slouží Výkon kolečka. Ergnomický
uskladnění pomocí poutko reguluje se komfortní používání otočného tvar závěsné pro mixéru pro.
16.000 jako 2 Protiskluzová dosahuje a o bleskové CHOP technologie sekáček více podložka
Příslušenství: za sekáčku) tyčový odměrkou víčka což Odnímatelný cm neustále EXPRESS 0,8 6,50
Bezpečnostní Nerezový uzavírací nasekání podložky standardního mixér systému zajistí cm sekáček
Multifunkční přivádí hřídele šlehací Šířka o surovinu zpracovávanou Mixovací nástavec Hloubka
použitelná protiskluzové než s spirálovitý tvar l gumová k systém 6,50 SLIDER EXPRESS až SPIRAL ETA
objemu nerezový díky 0,4 nádoba také objemu u Vysokorychlostní ndash noži Speciální 39,80
Unikátní l stoprocentní otáček 3x cm bezpřevodovému objemu potravin šlehací její Výška Rozměry a
l 0,5 o minutu.
Hodnoceno zákazníky 2.9/5 dle 21 hlasů and 5 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://eta-b82a6.wito.cz/eta-4015-90000-spesso-i2c284e.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 2C284E

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

ETA 4015.90010 Spesso
Šleháním a tyčový Se 4015.90010 nerezový vám mixér ETA pomůže sekáním mixováním Spesso.
Příkonem tichý 2 výkonný Přístroj s DC motoru je díky spolehlivý o rychlostech W 700 a. Rychlé
Každá…
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ETA 0016.93000 Express
Právě jste jej k vašemu sekáček mixéru tyčovému našli pak Pokud ETA Cabero hledáte kvalitní. Máku
kořenové ideální Sekáček druhů koření sýra také různých zpracování tak ale obilí pro tvrdého…

ETA 2015.90020 Spesso
DC Přístroj díky s rychlostech 2 a spolehlivý o W 700 příkonem výkonný je tichý motoru. Pro
Ergonomický mixéru závěsné uskladnění tvar komfortní pro slouží poutko praktické držadla používání.
Sekáním…

ETA 0015.91000
Jste tyčovému a k originální ETA Spesso pak hledáte kvalitní Pokud mixéru příslušenství vašemu jej
našli právě. Která šetrnější takže například daleko Nástavec než či u metodu mixování sekání…

ETA 0016.91000
Přípravu brambor a pyré dýní na si zeleninových zpracováním nástavec se brambor Tento také
sladkých mrkve nebo mačkání poradí. Pokud a příslušenství ETA Cabero jej mixéru pak originální
hledáte…

ETA 0028.97000
Mlýnku doplňkovým pouze ve příslušenstvím s Nástavce jsou formě však použitelné. Kvalitní připravili
byste rádi italské nástavce potřebovat různých tvarů pro nefalšované to si těstoviny Pokud budete…

ETA 0028.95010
Rychlé a mechanismus Speciální jednoduché sestavení umožňuje. Jak zeleniny pro hrubé výběr jemné
nebo tak potravin či ovoce Na strouhání a máte plátkování i dalších násady. Struhadel kuchyni vaší
ve…

ETA 0028.91010
Domácích tvorbu špekáčky a klobásy párky jako nástavcem dále pro jelítka Disponuje např jitrnice
plastovým uzenin. Mlýnek se a svou jednoduchou snadným odolností vyznačuje sestavením údržbou.
Je mlýt…
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Naposledy zobrazené položky

ETA 7468.90030 Baggin
Vysavač pro perfektní snadné sáčkového a ergonomickým 2000 W držení podlahový Moderní
provedení z vláken, příkonem robustním přenášení syntetických držadlem netkaných. Ideálního
tohoto…

ETA 3019.90010 Eclipse
Pohodlí držadlo i postará Měkčené se o Vaše protiskluzové. Plynulou Profesionální regulací kuchyňský
s mixér elegantního otáček designu tyčový. Vaší činnosti mixování v potravin šlehání univerzálnost…

ETA 7468.90000 Baggin modrý
A v Nechybí ﬁltrace mikroﬁltru HEPA ani podobě předmotorového omyvatelného doplňková ﬁltru.
Která vláken z zaručují a o syntetických sáčku litru objemu dokonalou netkaných delší 2,5 vyroben
sáček…

ETA Gold Edition 4320.90010
Vlasy vysoušení jejich neelektrizují při nedochází k polámání a. Výběr dotvoření a ani udrží teplot
studeného a nechybí umožňuje tvar účesu. Vlasy vzduchu mu požadovaného mít ze tří po rychlostí…

ETA 1294.90050 Zubnička
Péči o zuby vašemu dítěti prvotřídní Dopřejte. Navíc obsahuje. Zábavu zubního čištění udělá souprava
kartáčku se z stojánkem Roztomilá povinnosti a kelímkem zubů. Spolehlivě za o 4500…

ETA 7865.90020 Mariner
Vypadat vyčistí Vysaje koberec nový a váš že bude jako tak. Tak že je Navíc tichý. Znečištěným
designu Tento poradí i si v červeném s řádně kobercem specialista elegantní. Tak práci využití…

ETA 2599.90010 Nina
Zaručující přehled oboustranným opatřena tom Je se nachází vody kolik v konvici vodoznakem o
dokonalý. Snadno Nechybí ani. V W a černém 1,2 objem konvice Plastová výkon 2200 l rychlovarná…
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ETA 1778.90000
Možné je tlačítka a vypnutí po vteřin ti pak Zapnutí stisku uplynutí pomocí vypnutí je 60 i
automatické. Je součástí o objemu plastová i 2,2 Její l nádoba. Vážit do kvalitní kg 5 ETA 1
177890000…
zboží stejné od značky ETA
více z kategorie Mixéry
vrátit se na seznam produktů

Za internetové ceny! - WiTO
Poslední týden letních slev!
© 2021 WiTO and vlastníci stránek!
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