
RM15R

rawMix
Multifunkční  
stolní mixér

1500 W
30000 ot./min
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typové označení RM15R

objednací číslo 569521

jmenovité napětí 220–240 V

jmenovitý příkon 1500 W

otáčky 30000 min-1

regulace otáček 150–1500 W

bezpečnostní spínač ano

objem nádoby 2000 ml

nože nerez

rozměry výrobku (š×h×v) 23×27×52 cm

hmotnost výrobku 4,7 kg

rozměry boxu (š×h×v) 37×30×44 cm

hmotnost boxu 1,3 kg

ks v kartonu 2

doporučená MOC 5990 Kč

Výrobce: 
Madal Bal a.s. • Průmyslová zóna Příluky 244  

760 01 Zlín • ČR

NA TENTO VÝROBEK NATURE7 POSKYTUJEME ZÁRUKU 24 MĚSÍCŮ A POZÁRUČNÍ SERVIS.

Zdravě  s Nature7
Mixér rawMix je multifunkční stolní mixér, který dokáže 

mixovat, míchat, sekat, drtit atp. Dokáže namixovat 

jakýkoliv druh potravin a vždy dosáhne skvělých vý-

sledků. Snadno vyrobíte smoothie, ovocné a zeleninové 

koktejly, ovocné dezerty, dětské přesnídávky, sorbety, 

frappé, pomazánky, omáčky, dipy, salsy, pesta, mari-

nády, sojové mléko, zmrzlinu i polévku. Přístroj zvládne 

i tvrdá semena, ořechy a poradí si i s tvrdou vlákninou, 

která je obsažena v některých natích.

pro zdravé stravování / RawMix je vhodný pro časté 

užívání v domácnosti. Jeho ovládání je jednoduché 

a spolehlivé. Práci usnadňuje plynulá regulace otáček 

a tlačítko „PULSE“ pro maximální výkon. Vzhledem 

k velkému výkonu motoru a ostří nerezových nožů je 

tento mixér optimální k přípravě „raw“ (syrové) stravy – 

neměl by chybět v kuchyni žádného vitariána!

robustní provedení / Mixovací nádoba je vyrobena 

z odolného plastu. Můžete v ní vyrábět ledovou zmrzli-

nu i horkou polévku. Nádoba má velký objem a umož-

ňuje pohodlné zpracování většího množství surovin. 

Pomocí přibaleného pěchovadla urychlíte mixování 

hustých nebo mražených surovin. Víko je opatřeno 

praktickou nálevkou se samostatným víčkem. 

bezpečnost / Motor mixéru je chráněn dvěma systémy, 

jednak proti proudovému přetížení, ale také proti pře-

hřátí. Tyto ochranné prvky prodlužují životnost přístro-

je. Ochranu při práci dále zajišťuje bezpečnostní spínač, 

který umožní spuštění mixéru až po nasazení mixovací 

nádoby. RawMix se tak skvěle hodí nejen do domác-

nosti, ale také do menších komerčních provozoven.

PULSE

trojité ostří2000 ml

pěchovadlonastavitelné otáčky
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