
Konyhai robotgép, MUM5, 1000 W, Ezüst
MUM58364

Beépített tartozék

Különleges (megvásárolható) tartozék
MUZ45AG1 Ázsiai zölds.szele, MUZ45FV1 Gyümölcsprés előtét,
MUZ45KP1 Burgonya szeletelő, MUZ45PS1 Sültkrumpli korong,
MUZ45RS1 reszelő korong, MUZ45RV1 Reszelő előtét, MUZ45SV1
Kinyomós sütemény előtét, MUZ45XCG1 3-in-1 aprító/reszelő,
MUZ45XTM1 TastyMoments, MUZ5CC2 Szeletelőfeltét, MUZ5EB2
Fagylaltkészítő, MUZ5ER2 Keverőtál, MUZ5FW1 Húsdaráló,
MUZ5GM1 Gabonaőrlő, MUZ5KR1 Keverőtál, MUZ5MM1 Multi-
mixer, MUZ5MX1 Mixer feltét, MUZ5NV1 Tészta készítő MUM8
lasagne, MUZ5NV2 Tészta készítő MUM8 lasagne, MUZ5NV3 Tészta
készítő MUM8 lasagne, MUZ5VL1 VeggieLove zöldség szeletelő és
aprító, MUZ5ZP1 Citrusprés

Erős konyhai robotgép, ezüst / antracit
színben a sütés és főzés sokoldalúságáért.
● Nagy teljesítményű, 1000 W-os Bosch motor: kiválóan kielégíti

a sütés-főzés közben felmerülő igényeket. Sűrű tésztákkal is
megbirkózik.

● 3,9 l-es, nemesacél keverőtál optimális formával
tésztakeveréshez (akár 2,7 kg kevert tészta vagy 1,9 kg kelt
tészta elkészítéséhez)

● Parkolóállás: kényelmes kezelhetőség a keverőszárak
automatikus parkolóhelyzetének köszönhetően a keverőál tál
hátsó oldalán.

● Kiemelkedő sokoldalúság: számos kiváló minőségű tartozék
● Professzionális keverőszárak: habverő, keverő és dagasztókar

a tökéletes süteményekhez.

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  282 x 280 x 271
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 405 x 389 x 594
A paletta méretei :  180.0 x 80.0 x 120.0
Készülékek száma palettánként :  16
Nettó súly (kg) :  8,311
Bruttó súly (kg) :  9,9
EAN-kód :  4242005041060
Teljesítményigény (W) :  1000
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50/60
Csatlakozókábel hossza (cm) :  110,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
Engedélyező okirat :  CE, Eurázsiai, Ukraine, VDE
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Erős konyhai robotgép, ezüst / antracit
színben a sütés és főzés sokoldalúságáért.

Kiváló eredmények

- 1000 W-os motorteljesítmény

- 3D bolygómozgás: gyors és tökéletes keverés a
háromdimenziós bolygómozgást végző keverőszáraknak
köszönhetően.

- 7 sebességfokozat

- Elektronikus fordulatszám-szabályozás

Rugalmasság

- Külön megvásárolható tartozékokkal bővíthető

Kényelem

- Automatikusan úgy állnak meg az eszközök, hogy könnyen
lehessen hozzávalókat adagolni a tálba

- EasyArmLift: a 3 zónás, multifunkciós kar könnyű és egyszerű
mozgatását teszi lehetővé egy gombnyomással

- Könnyen tárolható: Kábeltároló rekesz a gyors és egyszerű
kábeltárolásért

- Könnyen tisztítható

- Lágy működési felfutás

Anyag/Dizájn

- Nagy, 3,9 literes, nemesacél keverőtál - akár 2,7 kg
süteménymassza vagy 1,9 kg kelt tészta keveréséhez

Beépített tartozékok

- Dagasztószár tésztaleválasztóval, habverőszár, keverőszár

- Folyamatos aprító 4 nemesacél koronggal (megfordítható
szeletelő korong, megfordítható aprító korong, közepes-finom
reszelőkorong és durva reszelőkorong)

- Kockára aprító feltét

- műanyag turmixfeltét (1,25 l)

- Húsdaráló

- Citrusprés

- A hasznos sötétszürke tartozéktároló táska segítségével a
keverőszárak egyszerűen tárolhatóak a keverőtálban.

- Átlátszó fedél betöltőnyílással

Biztonság

- Gumi rögzítőlábak

- Magas fokú biztonság túlterhelésvédelemmel

- Elektronikus biztonsági kikapcsolás
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