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Konyhai robotgépek

MUM55761 MUM5 — az erős konyhai robotgép,
díjnyertes külsővel — egy valódi
mindenttudó, amit könnyű használni,
ráadásul kivételes Bosch minőségben.
● Extra erős, 900 Wattos motor a könnyebb és gyorsabb

dagasztásért, illetve feldolgozásért
● Változatos funkciók, hála a süteménykészítő szettnek (habverő,

keverő, dagasztóvilla), a reszelő feltétnek (4 korong aprításhoz,
reszeléshez, vágáshoz), továbbá keverő feltét, citrusfacsaró,
húsdaráló és kekszkészítő feltét is a csomag része.

● Nagy, nemesacél keverőtál (maximum 2 kg massza) és hét
sebességfokozat, valamint egy pillanatkapcsoló a határtalan
sütési élményért

● Az EasyArmLift funkciónak köszönhetően a készülék kezelése
egyszerű

● Könnyű és biztonságos használni (Bosch technológia); könnyen
tisztítható (a nem alumínuim tartozékok mosogatógépben
mosogathatók)

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  282 x 280 x 271
A paletta méretei :  190 x 80 x 120
Készülékek száma palettánként :  20
Nettó súly (kg) :  7,8
Bruttó súly (kg) :  9,1
EAN-kód :  4242002825359
Teljesítményigény (W) :  900
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50/60
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül

Beépített tartozék
1 x Fedél, 1 x Szeletelőfeltét, 1 x Nemesacél keverőtál, 1 x
Húsdaráló, 1 x Fém dagasztóbetét, 1 x Turmixkehely, műanyag,
1 x Megfordítható reszelőkorong, 1 x Reszelőkorong, durva, 1
x Reszelőkorong, középfinom, 1 x Keverő-/habverő betét, 1 x
Megfordítható szeletelőkorong, 1 x Kinyomós sütemény előtét, 1 x
Citrusprés
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Különleges (megvásárolható) tartozék
MUZ45AG1 Ázsiai zölds.szele, MUZ45FV1 Gyümölcsprés
előtét, MUZ45KP1 Burgonya szeletelő, MUZ45LS1 Perforált
korong készlet, 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
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MUM55761

MUM5 — az erős konyhai robotgép,
díjnyertes külsővel — egy valódi
mindenttudó, amit könnyű használni,
ráadásul kivételes Bosch minőségben.

Kiváló eredmények

- 900 W-os motorteljesítmény

- "Multi-motion-drive" meghajtórendszer

- 7 működési sebesség és Pillanatfokozat/pillanatkapcsoló

- Elektronikus fordulatszám-szabályozás

Rugalmasság

- Kibővíthető az egyedi megvásárolható tartozékokkal

- 3 különböző pozícióba állítható multifunkciós meghajtókar

Kényelem

- Könnyen tárolható: Kábelfelcsévélő automatika a gyors és
egyszerű kábeltárolásért

- EasyArmLift: gombnyomásra, egyszerűen mozgatható
multifunkciós kar

- LED működés- és hibajelző

- Könnyen tisztítható

- Lágy működési felfutás

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

Anyag/Dizájn

- Nemesacél keverőtál (3.9 l) akár 2 kg száraz összetevő, vagy
1,5 kg kelttészta keveréséhez

Beépített tartozékok

- Dagasztóvilla tésztaleválasztóval, habverő- és keverővilla

- 3 féle szeletelő/reszelő korong (1-1 kétoldalas szeletelő- ill.
reszelő korong + 1 középfinomságú reszelőkorong = 5 funkció)

- Durva reszelőkorong, nemesacél

- műanyag turmix kehely (1,25 l)

- Húsdaráló

- Díszes kekszkészítő feltét 4 különböző tésztaformához

- Citrusprés

- Styline Extra: sötétszürke tartozéktároló táska

- Átlátszó fedő, betöltőnyílással

- Recept DVD (idegen nyelvű)

Biztonság

- Gumi rögzítőlábak

- Nagyfokú biztonság, fedélzárral

- Elektronikus biztonsági kikapcsolás


