
Tyčový mixér M200 Swiss Line PS Bamix 200 W 

Tyčový mixér M200 Swiss Line Pohlreich Selection od výrobce Bamix má příkon 200 W, 

dva rychlostní stupně (1. stupeň - 12 000 ot./min., 2. stupeň 17 000 ot./min.) a je možné jej 

nepřetržitě používat až 5 minut. Mixér Bamix je díky příslušenství multifunkční a hodí se 

do každé kuchyně. Umožňuje šlehání, přípravu krémových polévek, zeleninového pyré, 

mixování koktejlů, šlehání, atd. Tento model je navíc opatřen podpisem Zdeňka 

Pohlreicha na důkaz té nejvyšší kvality.  

Součástí balení je food processor, nádoba na mixování, praktický stojánek a 4 

nástavce. Multifunkční nůž umožňuje sekání, drcení a mixování syrové i vařené zeleniny, 

ovoce, přípravu přesnídávek, zpracuje i led a mražené ovoce. Perfektní při přípravě omáček, 

polévek, lehkých a tekutých těst, ledové tříště a zmrzliny. Nůž na maso je určen na mixování 

syrového i vařeného masa. Díky noži i tuhé potraviny získají nadýchanou a krémovou 

konzistenci. Míchací disk využijete při míchání a mixování koktejlů, výživných nápojů, 

ovocného i zeleninového pyré, připravíte s ním fresh juice nebo třeba domácí majonézu. 

Získáte díky němu jemnou a zároveň nadýchanou konzistenci. Šlehací disk šlehá a 

provzdušňuje, což se bude hodit při šlehání smetany nebo bílků. S tímto nástavcem našleháte 

omáčky, krémové polévky a připravíte lehké, jemné, nadýchané pokrmy. 

Mixovací nádoba o objemu 900 ml má ucho a praktickou nálevku pro pohodlné vylévání. 

Je opatřena měrnou ryskou pro snadný odhad množství. Food processor s objemem 200 ml 

promění tyčový mixér na výkonný elektrický mlýnek, díky kterému můžete jednoduše 

zpracovat čerstvé i sušené suroviny (např. sušené ovoce, kávová zrna, oříšky, tvrdý sýr, 

čokoláda, koření, obiloviny i čerstvé bylinky). A stojánek zajistí, že budete mít mixér neustále 

po ruce. 

Ponorný mixér má součásti, které přicházejí do kontaktu s potravinami vyrobeny z 

nekorodujících materiálů, které nepřejímají pachy ani chutě. Motor tyčového mixéru je 

velmi výkonný, šetří energii a zároveň je tichý a nevibrující. Otevřená hlava mixéru přináší 

optimální cirkulaci surovin a snadné čištění. Oceníte nadčasový a elegantní design, 

kompaktnost, vysokou kvalitu a dlouhou životnost. Výrobky Bamix splňují švýcarské 

standardy ručního zpracování a každý kus je pečlivě kontrolován. 

 


