
Кухненска машина, MUM5, 1000 W, Бяло
MUM58231

Допълнителни аксесоари
MUZ45AG1 Диск за рязане Жулиен, MUZ45FV1 Накрайник за
пасиране, MUZ45KP1 Диск за рязане на картофи, MUZ45PS1
Диск за рязане на картофи за пържене, MUZ45RS1 Диск за
стъргане, MUZ45RV1 Приставка ренде, MUZ45SV1 Накрайник
за тесто, MUZ45XCG1 , MUZ45XTM1 Комплект TastyMoments,
MUZ5BS1 , MUZ5CC2 Кухненски робот, MUZ5EB2 Уред за
приготвяне на сладолед, MUZ5ER2 Купа за разбиване,
MUZ5FW1 Месомелачка, MUZ5GM1 Мелничка за зърно,
MUZ5KR1 Купа за разбиване, MUZ5MM1 Блендер, MUZ5MX1
Приставка за разбиване, MUZ5NV1 Приставка за паста,
MUZ5NV2 Приставка за паста, MUZ5NV3 Приставка за
паста, MUZ5PP1 Комплект PastaPassion, MUZ5VL1 Комплект
VeggieLove, MUZ5ZP1 Цитрус преса

Мощна кухненска машина в широк
спектър от цветове за гъвкавост при
готвене и печене.
● Превъзходно приготвени теста благодарение на Smart

dough sensor както и гъвкавост чрез перфектно съгласувани
аксесоари.

● Голяма стоманена купа 3.9 л. Специална форма за
оптимално приготвяне на теста ( до 2.7 кг от смес за кексове
или 1.9 кг тесто)

● Автоматична позиция за паркиране и лесно пълнене на
купата

● Голяма гъвкавост: благодарение на разнообразието от
аксесоари с високо качество

● Сладкарски комплект: с приставки за разбиване бъркане и
кука за месене на тесто, които гарантират винаги перфектни
резултати.

Техническа информация
размери на уреда (mm) :  282 x 280 x 271
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  350 x 390 x 595
размери на палета :  190.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  20
Нето тегло (kg) :  7,106
Бруто тегло (kg) :  8,4
EAN код :  4242002909585
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  1000
Напрежение (V) :  220-240
Честота (Hz) :  50/60
Дължина на захранващия кабел (cm) :  110,0
Вид щепсел :  Gardy щепсел без заземяване
Сертификати за одобрение :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Мощна кухненска машина в широк
спектър от цветове за гъвкавост при
готвене и печене.

Отлични резултати

- Мощен мотор 1000 W

- 3D PlanetaryMixing: бързо и оптимално разбъркване на
всички продукти чрез оптимиран планетарен механизъм с
уникално движение на бъркане в три посоки едновременно

- 7 степени на работа

- Електронен регулатор на оборотите

Многообразие

- Голямо разнообразие от допълнителни принадлежности

Комфорт

- Автоматична позиция за паркиране за лесно пълнене на
купата

- EasyArmLift: лесно обслужване с натискане на копче на
мултифункционалната бъркалка с 3 задвижващи точки

- Лесен за почистване

- Easy storage: Намотаване на кабела за лесно и удобно
съхранение

- Плавно стартиране

Материал / Дизайн

- Голяма стоманена купа 3,9 л- за до 2,7 кг. смес за сладкиши
или 1,9 кг. тесто

Включени аксесоари

- Кука за месене, бъркалки за разбиване и разбъркване

- Приставка за непрекъснато рязане, включваща 3
диска (двустранен диск за рязяне, двустранен диск за
рендосване, диск за средно фино настъгване)

- Пластмасов блендер 1,25 л

- Месомелачка, бяла

- Чанта за принадлежности

- Прозрачен капак с отвор за пълнене

Сигурност

- Всички пластмасови части, които имат допир с
хранителните продукти са без BPA

- Гумени крачета за по-голяма стабилност

- Високо ниво на сигурност, благодарение на защитата от
прегряване

- Електронно изключване за безопасност
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