
Mastermix E-Touch, a maior 
experiência de cozinha apenas 
a um clique.
Design elegante e simples para preparar todo o 
tipo de pratos exclusivos, sem esquecer a cozinha 
mais tradicional.  
• Ecrã LED tátil de 7 polegadas. 
• 90 receitas pré-instaladas e poderá ampliar a 

sua coleção de receitas com a sua ligação Wi-Fi.
•  3 modalidades de cozinhado: receitas guiadas 

para preparar receitas de forma didática; cozinha 
manual para fazer preparações ao seu ritmo; ou 
programas automáticos.

•  8 programas automáticos: amassar, cozinhar 
a vapor, cozinhar em cozedura lenta, ferver, 
processar alimentos, picar, turbo e pesar.

•  12 velocidades (incluindo velocidade TURBO). 

A Mastermix E-Touch inclui mais de 
10 acessórios necessários para as suas 
receitas.
Composição do conjunto:

• Jarro 4,5 L.
•  Tampa.
•  Copo medidor.
•  Disco de corte de dupla face.
•  Pá misturadora.
•  Espátula.
•  Cesto de vapor.
•  Bandeja de vapor funda e plana.
•  Lâminas e acessório para bater
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CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:
•  Potência para aquecer: 1.000 W.
•  Potência para misturar: 1.000 W.
•  Capacidade do recipiente: 3,0L/4,5L (Máx.) – 
•  Intervalo de temperatura: Até 120º C – 130º C
•  Tensão: 220-240 V.
•  Frequência WI-FI: 2400~2483.5 MHz.
•  Potência máxima de transmissão WI-FI (com 

antena) 20dBm – Antena 2.0dbi.
•  Comprimento do cabo de alimentação: 1,3 m.

REGISTE-SE NO
CLUBE MASTERMIX!

Assim, poderá aceder às suas inúmeras vantagens: 
30% de desconto em acessórios para a sua 
nova Mastermix e em reparações no nosso 
Serviço Técnico. Tratamento preferencial 
em reparações, acesso a receitas exclusivas, 
concursos… e 6 meses de garantia extra! (2 
anos e 6 meses).
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