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Model MQ 9135XI

Cor Preto premium/ 
Aço inoxidável

SKU (INT) 0X22111366

EAN (INT) 8021098774996

Potência do motor Motor de 1200 W

Pé antissalpicos Aço inoxidável

Apta para máquina de lavar 
loiça
(excluindo motor e seus componentes)

●

Pega confortável ●

EasyClick+ acessórios ●

Velocidades SmartSpeed Avançado

Dimensões do produto
(motor + pé) ca.  410 (H) x 68 Ø  mm

Peso do produto
(motor + pé) ca.  999g

Dimensões da caixa
(C x L x A) ca. 18,7 x 26,1 x 27,6 cm

Peso da caixa
(incl. produto) ca. 1,95 kg

Dimensões master
(C x L x A) ca 38,4x 28,6 x 53,8 cm

Peso master ca. 8,40 kg

Acessórios incluídos:

Copo medidor 600 ml 

Batedor de claras Aço inoxidável

Picador 500 ml 

  Lâmina processador ●

  Lâmina picar gelo ●

Destaques do Produto
Dados Técnicos

MQ9135XI

Sistema EasyClick 
Plus
Design patenteado 
garante que todos os 
acessórios possam ser 
removidos com um 
simples clique, de 
forma mais rápida e 
fácil.

Acessórios incluídos:
Picador / Lâmina picar 
gelo
Novo e melhorado com 
um desempenho 20% 
mais rápido⁵. Pica 
frutos secos, ervas, 
queijos rijos e muito 
mais em segundos
Batedor de claras
Mexe, bate e mistura 
facilmente ovos, cremes 
e sobremesas fofas de 
forma rápida ou lenta.

Copo medidor
Copo plástico de 
600ml, sem BPA, com 
medidas em ml. 

Tecnologia Active 
PowerDrive 
A varinha mais potente e 
eficiente da Braun, com 
um poderoso motor de 
1200W.
Para obter resultados até 
6 vezes mais finos¹ e um 
desempenho 60% mais 
rápido².

ACTIVEBlade 
technology 
A primeira varinha do 
mundo com um pé que 
se move para cima e 
para baixo para triturar 
até os alimentos mais 
duros.
Zona ativa de corte 2,5x 
maior³. Até menos 40% 
do esforço necessário⁴.

Tecnologia Imode 
Oferece resultados 
precisos e uma facilidade 
de utilização em várias 
tarefas. Com apenas um 
toque no botão selecione 
a velocidade pretendida 
(alta, baixa, pulse)

SmartSpeed Avançado
Quanto mais pressionar 
o botão, mais potência 
obtém. Agora um botão 
maior para um 
manuseamento mais fácil 
e confortável. 
Tecnologia 
SPLASHControl
Pé anti salpicos que 
garante uma cozinha 
sempre limpa.³

¹ vs. MQ100 a triturar sopa com vegetais crus ² vs. MQ100 a triturar sumo de cenoura ³ vs. MQ700 ⁴ vs. MQ700 a triturar batata crua
⁵ vs. MQ30 a triturar amêndoas ⁶ todas as componentes em contacto com alimentos são livres de BPA. Testes realizados em entidades independentes.


