
Megvásárolható tartozékok konyhai robotgéphez

MUZ9VL1

Beépített tartozék
1 x Szeletelőfeltét, 1 x Megfordítható reszelőkorong, 1 x
Reszelőkorong, durva, 1 x Reszelőkorong, középfinom, 1 x
Megfordítható szeletelőkorong

Különleges (megvásárolható) tartozék
MUZ9CC1 : Kockázófeltét OptiMUMhoz
MUZ9PS1 : Hasábburgonya szeletelő OptiMUMhoz
MUZ9SC1 : Zöldségszeletelő hullámos késsel OptiMUM

VeggieLove életmód csomag folyamatos
aprítóval, öt koronggal, melyek segítenek
ízletes vegetáriánus ételeket készíteni.
● Sokoldalú konyhai segédeszköz: öt korong az összetevők

széles választékának gyors aprításához, reszeléséhez és
szeleteléséhez.

● Könnyű összeszerelés a színkódolásnak köszönhetően a
tartozékokon és a gép megfelelő csatlakozóin.

● A nemsacél késeknek nincsenek ízhatásai és könnyű őket
tisztítani.

● Az OptiMUM készülékkel használható

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

 315 x 240 x 230
A paletta méretei :  205 x 80 x 120
Készülékek száma palettánként :  90
Nettó súly (kg) :  1,3
Bruttó súly (kg) :  1,7
EAN-kód :  4242002943756

'!2E20AC-jedhfg!

1/2



Megvásárolható tartozékok konyhai robotgéphez

MUZ9VL1

VeggieLove életmód csomag folyamatos
aprítóval, öt koronggal, melyek segítenek
ízletes vegetáriánus ételeket készíteni.

Kiváló eredmények

- Folyamatos reszelő korlátlan kapacitással - közvetlenül a tálba

- 5 korong a különféle ételekhez (megfordítható szeletelő
tárcsa, megfordítható aprítókorong, közepes-finom
reszelőkorong, burgonya reszelő korong és ázsiai zöldség
korong)

Rugalmasság

- Megfordítható szeletelő lemez vastag és vékony szelet
zöldségekhez (pl uborka vagy káposzta)

- Megfordítható aprítókorong sárgarépa vagy alma durva vagy
finom reszelésére

- Közepes finom reszelő korong diófélékhez, csokoládéhoz vagy
kemény sajtokhoz (például parmezánhoz)

- Reszelő korong, durva: reszljen nyers burgonyát a
burgonyagombóchoz vagy tócsnihoz

- Ázsiai zöldség korong: a gyümölcsöket és zöldségeket kis
csíkokban vágja fel, pl. ázsiai ételekhez és salátákhoz

Kényelem

- Találja meg egyszerűen melyik meghajtóra kell felhelyezni a
tartozékot - minden meghajtó és tartozék külön színnel jelölt

Anyag/Dizájn

- A nemesacél korongok íztelenek és könnyen tisztíthatóak

- Átlátszó fedél és tömőeszköz

Biztonság

- Fedél, biztonsági zárral: a tartozék csak pontos összeszerelés
esetén használható
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