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Keukenmachines

Food Processor
Kleur behuizing: Donkergrijs / Wit
MCM62020

Bespaart ruimte, niet in de mogelijkheden
dankzij 40 functies
● Enorm veelzijdig in gebruik met meer dan 40 functies voor

raspen, snijden, deeg kneden, sappers en nog veel meer
● Krachtige 1000 W voor eenvoudig verwerken van grote

hoeveelheden en moeilijke taken
● XXL kom met 3,9 l capaciteit voor maximaal 1,5 kg deeg en

blender opzetstuk voor 1.5 l
● Innovatieve multifunctionele Supercut mes voor langdurig

perfect snijresultaat
● Snelheid instelbaar met LED-display plus moment functie

voor het breken / hakken en pulse functie voor het werk met
tussenpozen, bijvoorbeeld voor het crushen van ijs

Technische Data
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :  x x
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  395 x 400 x 400
Palletafmetingen :  175 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  24
Nettogewicht (kg) :  5,1
Brutogewicht (kg) :  7,0
EAN-code :  4242002736860
Aansluitwaarde (W) :  1000
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin

Toebehoren
1 x Deksel, 1 x Kunststof kneedhaak, 1 x Kunststof mengkom, 1
x Kunststof mixerbeker, 1 x Tweezijdige raspschijf, 1 x Klopper-
menger, 1 x Schijvendrager, 1 x Tweezijdige snijschijf, 1 x Stopper,
1 x Universeel mes, 1 x Citruspers

'!2E20AC-hdgiga!
Optionele accessoires
MUZ45PS1 : Schijf voor frieten
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Food Processor
Kleur behuizing: Donkergrijs / Wit
MCM62020

Bespaart ruimte, niet in de mogelijkheden
dankzij 40 functies

Algemene informatie:

- Traploze snelheidsbediening, momentstand, LED indicatie

- Uitstekende verwerking ook van kleine hoeveelheden

- Roestvrijstalen schijven

- Beveiliging tegen ingebruikname met verkeerd aangebrachte
mixerdeksel of mengkomdeksel

- Geintegreerde toebehorenlade

- Optimale stabiliteit dankzij de anti-slip zuigvoetjes

Technische specificaties:

- Vermogen: 1000 Watt

Toebehoren:

- Multifunctioneel roestvrijstaal mes en kunststof klopschijf

- RVS tweekantige snij- (dik/dun) en raspschijf (grof/fijn)

- Kunststof mixbeker 1,5 liter gemaakt van zeer sterk en
stootvast kunststof

- Kunststof kneedhaak

- Citruspers

- Kunststof inzetdrager voor snij/rasp inzetstukken


