Keukenmachines
MUM58920

De krachtige keukenmachine in Vanille /
Zilver voor veelzijdig gebruik tijdens het
koken en bakken.
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De sterke keukenmachine voor veelvuldig koken en bakken.
Bijzonder eenvoudige verwerking van grote hoeveelheden
bloem, tot maar liefst 1 kg plus ingrediënten, dankzij de
krachtige motor met 1.000 watt vermogen.
Deeg wordt perfect gemengd in de grote roestvrijstalen
mengkom (3,9 l volume) met speciale inhoudsvorm en dankzij
3D PlanetaryMixing - tot 2,7 kg beslag / 1,9 kg gistdeeg.
Gemakkelijke en snelle opslag van de patisserie set in de
mixkom met een praktische accessoire tas
Gemakkelijke bediening met EasyArmLift en eenvoudig vullen
van de kom dankzij de automatische parkeerstand positie.
Zeer veelzijdig dankzij de hoogwaardige patisserie set (Garde,
klopper en kneedhaak) en de handige foodprocessor met 3
snijschijven voor raspen, malen en snijden met een mixer

Technische Data
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :
282 x 280 x 271
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 352 x 393 x 594
Dimensions of the master case (mm) :
366 x 397 x 595
Palletafmetingen :
190 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :
1
Standaard aantal units per pallet :
20
Units per layer :
5
Nettogewicht (kg) :
6,3
Brutogewicht (kg) :
7,7
EAN-code :
4242002903903
Aansluitwaarde (W) :
1000
Spanning (V) :
220-240
Frequentie (Hz) :
50/60
Type stekker :
Gardy-/K.stekker zonder aardin
Toebehoren
1 x Deksel, 1 x Groentesnijder, 1 x Roestvrijstalen mengkom, 1
x Metalen kneedhaak, 1 x Kunststof mixerbeker, 1 x Tweezijdige
raspschijf, 1 x Middelﬁjne raspschijf, 1 x Klopper, 1 x Tweezijdige
snijschijf
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Optionele accessoires
MUZ45LS1 Set van gaatjesschijven, MUZ45PS1 Schijf voor
frieten, MUZ45XCG1 3-in-1 chopper, MUZ45XTM1 TastyMoments
5-i-1 multihakker, MUZ5EB2 Ijsbereider, MUZ5ER2 Mengkom,
MUZ5FW1 Vleesmolen, MUZ5GM1 Graanmolen, MUZ5KR1
Mengkom, MUZ5MM1 Multimixer, MUZ5MX1 Mixerbeker,
MUZ5PP1 Accessoire set Pasta Passion, MUZ5VL1 Accessoire
set VeggieLove, MUZ5ZP1 Citruspers
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Uitstekende Resultaten

- Krachtige 1000 Watt motor
- 3D PlanetaryMixing: Snel en perfect mengen van alle

ingrediënten, dankzij het verbeterde planetaire mengsysteem
met een uniek roterende beweging in drie dimensies tegelijk

- 7 snelheidsstanden en een momentstand
- Elektronische toerentalregeling voor een constante snelheid.
Veelzijdigheid

- Brede range aan optionele accessiores
Comfort

- Praktische snoeropberging voor snel en simpel opbergen van
het snoer.

- EasyArmLift: Gemakkelijk en moeiteloos verplaatsen van de 3zone multifunctionele arm, door een druk op de knop

- Gemakkelijk te reinigen dankzij vaatwasserbestendige
accessoires.

- Motor bouwt geleidelijk de snelheid op om spetteren te
voorkomen.

- Automatische parkeerstand voor het gemakkelijk vullen van de
kom.

Materiaal/Design

- Grote, deels geborstelde, roestvrij stalen kom met een volume
van 3,9 l - voor maximaal 2,7 kg cakebeslag of 1,9 kg gistdeeg.

Meegeleverde accessoires

- RVS kneedhaak, roergarde en klopgarde
- Continue rasp- en snijapparaat incl. 3 snij- en raspschijven
- Kunststof blenderbeker, 1,25 l.
- Met de handige opbergtas kan de patisserie set
ruimtebesparend opgeborgen worden in de kom

- Transparant anti-spatdeksel met vulschacht
- Interactieve recepten DVD
Veiligheid

- Alle kunststof materialen welke in contact komen met voedsel
zijn BPA vrij

- Optimale stabiliteit dankzij de anti-slip zuigvoetjes
- Zeer veilig dankzij oververhittingsbeveiliging
- Herinschakelingsbeveiliging
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