
Thermomix TM6:
Találja meg 

örömét a főzésben!



Thermomix
15 funkció egy készülékben.

KEVERÉS

MÉRÉS

DARÁLÁS

VEZÉRELT MELEGÍTÉS

SZUVIDÁLÁS

TURMIXOLÁS

EMULGEÁLÁS

HABVERÉS

FŐZÉS

LASSÚ FŐZÉS

PÁROLÁS

ŐRLÉS

APRÍTÁS

DAGASZTÁS

FERMENTÁLÁS



A főzés 
sosem volt még ilyen egyszerű!

BEÉPÍTETT WI-FI, 
Közvetlenül csatlakozhat 
a Cookidoo-hoz, amely 
a Thermomix legújabb 
digitális szakácskönyve.
A készülékben található 
16 GB memória és 1 GB 
RAM lehetővé teszi videók 
megtekintését, a receptek 
közötti böngészést és 
a tápérték információk 
elérését a képernyőn.

17,3 CM-ES SZÍNES 
ÉRINTŐKÉPERNYŐ
Az Irányított Főzési 
üzemmódban a kijelző 
lépésről-lépésre jeleníti 
meg az utasításokat, 
amelyek végigvezetik 
Önt a recepten.

A Thermomix digitális technológiája ötvözi 
a finom ételeket a gyors és egyszerű főzéssel.

VAROMA
A Varomában történő párolás 
lehetővé teszi, hogy komplett 
menüsort készítsen 4 szinten.

KEVERŐEDÉNY
A 2,2 literes rozsdamentes 
acél keverőedénynek 
köszönhetően a Thermomix 
ízletes ételeket főz akár egy 
főre, de akár az egész család 
számára is.

EGYETLEN KAPCSOLÓGOMB
Csak egyetlen gombra van 
szükség a Thermomix 
működtetéséhez, az idő, 
a hőmérséklet, a sebesség 
beállításához, melyek 
mind meg is jelennek az 
érintőképernyő kijelzőjén.

MOTOR
• Karbantartásmentes, 500 W-os Vorwerk reluctancia motor
• A sebesség fokozatosan állítható 100 és 10.700  

fordulat/perc, 5 g-6.000 g között, hőmérséklet-érzékelővel 
(400 RPM enyhe keveréshez)

• Speciális sebességfokozat beállítás (váltakozó mód)  
a tészta dagasztásához

• Elektronikus motorvédelem a túlterhelés elkerülése  
érdekében

BEÉPÍTETT MÉRLEG
• Mérési tartomány: 5 g-6.000 g között, 1 g-os lépésekben

MELEGÍTŐ RENDSZER
• 1000 W energiafogyasztás
• Túlmelegedés elleni védelem

KEVERŐEDÉNY
• Rozsdamentes acél, beépített fűtő 
 rendszerrel és hő mérséklet-érzékelővel
• 2,2 literes maximális űrtartalom 

CSATLAKOZÓ TERHELÉS
• 220-240 V, 50/60 Hz (TM6-1)
• Maximális energiafogyasztás 1500 W
• 1 méter hosszú kihúzható kábel



Végtelen inspiráció 
a Cookidoo-val.

Thermomix készülékével közvetlenül hozzáférhet a világ legnagyobb receptkönyvtárához, amely több 
mint 40 000 db, a világ minden tájáról származó receptet tartalmaz. Megtervezheti étkezéseit 
és elkészítheti bevásárlólistáját is egy helyen.

Az innovatív Irányított Főzési funkcióval 
a Thermomix gondoskodik az Ön receptjének 
minden lépéséről – a főzés még soha nem volt 
ilyen egyszerű!
A Thermomix előre beállítja az egyes lépések 
idejét és hőmérsékletét, hogy Ön csak egyszerűen 
hozzáadja az összetevőket, és megnyomja 
a „Tovább” gombot.

Megalkothat és elkészíthet saját recepteket is.
A Thermomix pontos, állandó hőmérsékletet 
biztosít, amelyet az érintőképernyő és a gomb 
segítségével könnyen lehet beállítani. 
Mivel a keverést ellenőrzi maga a gép, így semmi 
sem ragad le vagy ég meg a keverőedényben.



IDŐMEGTAKARÍTÁS
Engedje, hogy a Thermomix felaprítsa 
és összekeverje önnek a hozzávalókat.

EGYSZERŰSÉG
Egyszerű, gyors, szempillantás alatt kész.

PÉNZMEGTAKARÍTÁS
Alkossa meg kedvenc ételeit rövidebb idő 
alatt, mint ha házhozszállítással kérné.

EGÉSZSÉG
Friss és természetes összetevőket használva, 
mindig biztonsággal tudja, hogy mit is esznek 
szeretett családtagjai. Készítse el ízletes és 
egészséges salátáit mindössze 5 másodperc alatt.

KREATIVITÁS
Változatosan készítheti receptjeit, 
ahogy Önnek a legjobban tetszik.

Mi a legfontosabb Önnek?
Az időmegtakarítás, az egyszerűség, az egészség, 

a kreativitás vagy akár a pénzmegtakarítás?



Fedezze fel a Thermomix előnyeit 
az élményfőzés során tanácsadóink 
segítségével vagy főzőklubjaink egyikén. 

Thermomix készülékének kicsomagolásával 
egyidejűleg meghívjuk Önt főzőklubjainkra és 
személyes tanácsadója mindig rendelkezésre áll, 
hogy segítséget és támogatást nyújtson Önnek.
Tekintse meg, milyen egyszerű a főzés, és tegye 
meg Thermomix kulináris utazásához az első 
lépést azzal, hogy helyi tanácsadóink egyikével 
felveszi a kapcsolatot.

Üdvözöljük 
a Thermomix kulináris utazásán!
Foglaljon élményfőzésre időpontot!



Thermomix „earning programunkkal” 
csatlakozhat barátságos és segítőkész 
csapatunkhoz, és megszerezheti 
Thermomix-ét.

Az ételek és a főzés iránti lelkesedését 
alakítsa át egy olyan vállalkozássá, melynek 
során bemutatja a Thermomix-et barátainak, 
ismerőseinek és a főzés szerelmeseinek. 

Rugalmas munkaidővel és a saját célok 
kitűzésének és elérésének szabadságával 
egy életen át tartó tapasztalatokat gyűjthet!

Független Thermomix tanácsadóként lehetősége 
lesz arra, hogy segítsen másoknak időt és pénzt 
megtakarítani a konyhában, hogy egészségesebben 
táplálkozzanak és élvezhessék ők is a főzést.
Ingyenes képzést és folyamatos támogatást 
kínálunk nagyszerű csapatunk révén, akik 
elkötelezettek a siker érdekében. 
További karrierlehetőségek is rendelkezésre állnak. 
Beszéljen helyi tanácsadónkkal, és tudjon meg 
többet lehetőségeiről.

Legyen 
tanácsadónk!
Csatlakozzon csapatunkhoz és nyerje meg 
Thermomix-ét!



Az Ön 
tanácsadója:

Minikonyha Kft.
A Vorwerk InternationalStecker & CO.
kizárólagos magyarországi forgalmazója

2045 Törökbálint, Őrház u. 6.
Honlap: www.mini-konyha.hu
E-mail: info@mini-konyha.hu
+36 20 464 9994


