
Kjøkkenmaskin, MUM5, 800 W, Hvit
MUM50123

Inkludert tilbehør

Ekstra tilbehør
MUZ45AG1 Julienne skive, MUZ45KP1 Snitteskive, MUZ45PS1
Pommes frites skive, MUZ45RS1 Riveskive, MUZ45XCG1 3-
i-1 Multihakker, MUZ45XTM1 TastyMoments 5-i-1 multihakker,
MUZ5BS1 , MUZ5CC2 Terningskutter, MUZ5EB2 Iskrembereder,
MUZ5ER2 , MUZ5FW1 Kjøttkvern for kjøkkenmaskin, MUZ5GM1
Kornmølle, MUZ5KR1 Bolle, MUZ5MM1 Foodprosessorforsats,
MUZ5MX1 Mikser tilbehør, MUZ5NV3 , MUZ5PP1 PastaPassion
tilbehørspakke, MUZ5VL1 VeggieLove tilbehørspakke, MUZ5ZP1
Sitruspresse for kjøkkenmaskin

Den perfekte maskinen for ditt første
kjøkken. Kompakt, moderne design, freshe
farger og imponerende resultater.
● Automatisk posisjonering av eltekrok, visp og annet tilbehør -

står alltid bak i bollen for enkel påfylling av ingredienser
● Integrert EasyArmLift løfter blanderarmen automatisk med et

tastetrykk
● Lett å rengjøre - tilbehør kan maskinvaskes
● Står stødig på benken på sugeføtter av gummi
● Mørkegrå tilbehørsveske

Teknisk data
Mål (HxBxD) :  282 x 280 x 271  mm
Emballasjemål (H x B x D) :  350 x 390 x 595  mm
Pallmål (cm) :  190.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter per pall :  20
Nettovekt :  5,8  kg
Bruttovekt :  7,2  kg
EAN-kode :  4242002904047
Tilkoblingseffekt :  800  W
Spenning :  220-240  V
Frekvens :  50/60  Hz
Lengden på strømledningen :  110,0  cm
Støpseltype :  Gardy-/K.støpsel uten jord
Godkjennelse :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Den perfekte maskinen for ditt første
kjøkken. Kompakt, moderne design, freshe
farger og imponerende resultater.

Utmerket resultat

- Effekt: 800 W

- 3D PlanetaryMixing: bearbeider deigen både sideveis og
vertikalt for optimal elting

- 4 hastigheter og puls/momenttrinn

- Elektronisk turtallsregulering

Allsidighet

- Kan oppgraderes med et rikholdig utvalg av tilleggsutstyr

Komfort

- Praktisk rom for kabeloppbevaring

- Blanderarmen løftes enkelt med ett tastetrykk

- Lett å rengjøre - tilbehør kan maskinvaskes

- Myk start for minst mulig spruting

- Automatisk posisjonering av eltekrok, visp og annet tilbehør -
står alltid bak i bollen for enkel påfylling av ingredienser

Material og design

- Skål i rustfritt stål, kapasitet 3.9 l

Medfølgende tilbehør

- Eltekrok med deigavviser, grov- og finvisp

- Mikser i TR, 1,25 l

- Transparent sitruspresse med sil og presskjegle

- Mørkegrå tilbehørsveske

- Gjennomsiktig lokk med påfyllingsåpning

- DVD med oppskrifter og instruksjoner for bruk av tilbehøret

Sikkerhet

- Alle deler av plast som kommer i kontakt med matvarer er
BPA-frie

- Står stabilt på gummiføtter

- Høy sikkerhet pga. overbelastningsvern

- Gjenninnkoplingssikring
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