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Keukenmachines

MCM3501M MultiTalent 3 - de compacte en veelzijdige
keukenassistent met meer dan 50 functies.
Koken en bakken binnen een handomdraai.
● Ingrediënten worden precies gehakt, shakes en smoothies

perfect gemengd: Consistent goede resultaten dankzij het
MultiLevel6 mes met drie dubbele messen.

● Praktisch: accessoires kunnen worden bewaard in de
mengkom en zijn zo altijd binnen handbereik. Dankzij slimme
markeringen, kunnen accessoires snel worden gemonteerd.

● Eenvoudig malen van koffie en specerijen - met de speciale
maalfunctie.

● Meer dan 50 functies: raspen, snijden, malen, hakken,
mengen, en nog veel meer - dankzij de veelzijdige accessoires
zoals de blender, de chopper en diverse bijgevoegde messen
zoals het MultiLevel6 mes.

● Vaatwasserbestendige accessoires: eenvoudige reiniging van
accessoires in de vaatwasmachine.

Technische Data
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :

 375 x 220 x 260
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  369 x 263 x 397
Palletafmetingen :  195 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  45
Nettogewicht (kg) :  3,7
Brutogewicht (kg) :  4,4
EAN-code :  4242002853376
Aansluitwaarde (W) :  800
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5

Toebehoren
1 x Deksel, 1 x Kunststof mengkom 500g, 1 x Kunststof
mixerbeker, 1 x Tweezijdige raspschijf, 1 x Klopperschijf, 1
x Tweezijdige snijschijf, 1 x Stopper, 1 x Universeel mes, 1
x Universele hakker, 1 x Toebehorensteun, 1 x plastieken
deeggereedschap
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MCM3501M

MultiTalent 3 - de compacte en veelzijdige
keukenassistent met meer dan 50 functies.
Koken en bakken binnen een handomdraai.

Uitstekende Resultaten

- Perfecte resultaten in een korte tijd: met de 800 watt motor, 2
snelheden en moment functie

- Multifunctioneel mes van roestvrij staal

Meegeleverde accessoires

- 2.3 l Transparante kunststof mengkom voor 500 g bloem +
ingrediënten (maximaal 0.8 kg deeg) Inclusief deksel met
trechter en stuffer

- Kunststof mixbeker

- Geschikt voor het crushen van ijsblokjes

- Maalfunctie voor de verwerking van harde ingrediënten, zoals
koffiebonen, harde kaas, granen, specerijen of ijsblokjes - met
speciaal mes

- Chopper voor een zeer snelle en nauwkeurige verwerking van
kruiden, noten, uien of knoflook - met MultiLevel6 mes

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

- Roestvrijstalen schijven

- Kunststof kneedhaak

- Klopschijf voor slagroom en eiwitten

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

Veiligheid

- Veiligheidsslot op deksel en kom

- Optimale stabiliteit dankzij de anti-slip zuigvoetjes

Ruimtebesparend design

- SmartStorage: opslag van standaard accessoires direct in de
kom

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


