
Kjøkkenmaskin, MUM5, 1000 W, sort
MUM59M55

Inkludert tilbehør
1 x Lokk, 1 x Bolle, rustfritt stål, 1 x Kjøttkvern, 1 x Eltekrok,
metall, 1 x Universalmikser, 1 x Raspeskive, vendbar, 1 x
Riveskive, middels fin, 1 x Snitteskive, vendbar, 1 x Sitruspresse,
1 x Tilbehørsveske mørkegrå, 1 x Oppskrifts-DVD

Ekstra tilbehør
MUZ45FV1 Fruktpresseforsats, MUZ45RV1 Riveforsats,
MUZ45SV1 Småkakeformsett, MUZ45XCG1 3-i-1 Multihakker,
MUZ45XTM1 TastyMoments 5-i-1 multihakker, MUZ5BS1 ,
MUZ5CC2 Terningskutter, MUZ5EB2 Iskrembereder, MUZ5ER2
Bolle, MUZ5FW1 Kjøttkvern for kjøkkenmaskin, MUZ5GM1
Kornmølle, MUZ5KR1 Bolle, MUZ5MM1 Foodprosessorforsats,
MUZ5MX1 Mikser tilbehør, MUZ5PP1 PastaPassion tilbehørspakke,
MUZ5VL1 VeggieLove tilbehørspakke, MUZ5ZP1 Sitruspresse for
kjøkkenmaskin

Med uslåelige resultater og prisbelønnet
design møter denne arbeidshesten
profesjonelle behov.
● Rustfri stor bolle på 3,9 liter, til opptil 2,7 kg røre eller 1,9 kg

gjærdeig.
● Perfekt resultat med 3D PlanetaryMixing som bearbeider

deigen både til sidene og i høyden.
● Pulsfunksjon og regulerbar hastighet i 7 trinn for ulike

bruksområder
● 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
● Automatisk kabelvinne: Automatisk opprulling av ledning for

praktisk oppbevaring.
● Mørkegrå tilbehørsveske
● Allsidig: både for baking og matlaging takket være en mengde

tilgjengelig tilbehør.

Teknisk data
Mål i mm (HxBxD) :  282 x 280 x 271
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :  405 x 389 x 594
Pallmål (cm) :  180.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter per pall :  16
Nettovekt (kg) :  8,610
Bruttovekt (kg) :  10,7
EAN-kode :  4242002903606
Tilkoblingseffekt (W) :  1000
Spenning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Lengden på strømledningen (cm) :  110,0
Støpseltype :  Gardy-/K.støpsel uten jord
Godkjennelse :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Med uslåelige resultater og prisbelønnet
design møter denne arbeidshesten
profesjonelle behov.

Utmerket resultat

- Effekt: 1000 W

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

- 7 hastigheter og puls/momenttrinn

- Elektronisk turtallsregulering

Allsidighet

- Kan oppgraderes med et rikholdig utvalg av tilleggsutstyr

Komfort

- Automatisk kabeloppkveiling

- Blanderarmen løftes enkelt med ett tastetrykk

- LED-lys angir når produktet er i gang og når eventuelle feil
oppstår

- 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

- Stor bolle på 3,9 liter, delvis i børstet stål, til opptil 2,7 kg røre
eller 1,9 kg gjærdeig.

Medfølgende tilbehør

- Profesjonelle konditortilbehør for beste resultat: Visp med
silikonkant, høydejusterbar ballongvisp i rustfritt stål og
deigkrok

- Multimikser med kniv og vendbare raspe- og riveskiver.

- Smoothieblender på 0,5 liter - drikk rett fra begeret eller ha på
lokk og ta med.

- Transparent sitruspresse med sil og presskjegle

- Kjøttkvern

- Minihakker i glass til eksempelsvis hvitløk, nøtter eller urter.

- Tilbehøret oppbevares i en bag som får plass i bollen.

- 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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