
Kuchyňský robot, MUM Serie 2, 700 W, Bílá
MUMS2EW40

zvláštní příslušenství
MUZS24MMW :

Náš nejkompaktnější kuchyňský robot s
všestranným využitím.
● Silný 700W motor Bosch: pro všechny druhy těsta a rychlé

zpracování.
● Velká 3,8l nerezová mísa: se speciálním vnitřním tvarem pro

účinnou přípravu těsta (až 2,4 kg piškotového nebo 1,7 kg
kynutého těsta)

● 3D planetární míchání: rychlé a dokonalé promísení všech
přísad.

● 4 rychlostní stupně pro snadnou přípravu.
● Kvalitní set na hnětení a míchání (hnětací hák, šlehací a

míchací metla)

Technické údaje
Rozměry spotřebiče (mm) :  266 x 266 x 277
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  350 x 390 x 595
Rozměry palety :  190.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě :  20
Hmotnost netto (kg) :  6,785
Hmotnost brutto (kg) :  8,1
Příkon (W) :  700
Napětí (V) :  220-240
Frekvence (Hz) :  50/60
Délka přívodního kabelu (cm) :  110,0
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka bez uzemnění
Aprobační certifikáty :  CE, Eurasian, VDE
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Kuchyňský robot, MUM Serie 2, 700 W, Bílá
MUMS2EW40

Náš nejkompaktnější kuchyňský robot s
všestranným využitím.

- MUMS2EW40

- Kuchyňský robot MUM Serie 2

- barva: bílá

Skvělé výsledky

- 700 W motor

- 3D planetární míchání.

- Elektronické řízení počtu otáček pro konstantní rychlost
během měnícího se procesu míchání.

Univerzální

- Možnost dovybavení individuálním zvláštním příslušenstvím

- Multifunkční rameno se 3 druhy pohonu pro optimální zvolení
rychlosti

Komfort

- Snadné čištění díky hladkým povrchům a části příslušenství,
které lze umývat v myčce.

- Jednoduché skladování: přihrádka na kabel pro snadné a
rychlé uložení kabelu.

- Pozvolný náběh motoru: prevence proti vyšplíchnutí
ingrediencí a prachu z mouky.

Materiál / Design

- Velká 3,8l nerezová mísa se speciálním vnitřním tvarem pro
optimální přípravu těsta.

Příslušenství

- Hnětací hák, šlechací a míchací metly

- Průběhový krouhač se 3 kotouči: oboustranný krájecí,
oboustranný krouhací a strouhací středně - jemný.

- Mixér umělá hmota 1,25 l

- Masomlýnek

- Lis na citrusy

- Transparentní víko s plnicím otvorem

Bezpečnost

- Přísavné gumové nožičky pro větší stabilitu

- Vysoká bezpečnost díky ochraně proti přetížení

2/2


