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Keukenmachines

Keukenrobot
Wit / Chroom
MUM48CR1

MUM4 - de klassieker onder de
keukenmachines - Bij uitstek de
exceptionele Bosch kwaliteit en een enorm
assortiment aan accessoires. In wit/chroom
● Praktische alleskunner met grote roestvrijstalen mixkom (3,9 l,

max. lichtdeegcapaciteit 2 kg)
● Enorme veelzijdigheid dankzij de patisserie set (Garde,

klopper en kneedhaak) en de handige foodprocessor met 4
snijschijven voor raspen, malen en snijden en voor het maken
van aardappelschijfjes. Met mixer en accessoireshouder.

● Dynamische 3D roersysteem MultiMotion Drive voor het
optimaal mixen van de ingredienten

● Kan geheel naar wens uitgebreid worden met hoogwaardige
accessoires, als die er niet al standaard bijzitten. Zoals een
ijsmaker, maalwiel, universele mixer, deegmaker, vleesmolen en
nog veel meer mogelijkheden

● Eenvoudig en veilig te gebruiken (Bosch technologie);
eenvoudig te reinigen (vaatwasserbestendige accessoires)

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  265 x 265 x 305
Palletafmetingen :  174 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  30
Nettogewicht (kg) :  5,6
Brutogewicht (kg) :  6,4
EAN-code :  4242002646558
Aansluitwaarde (W) :  600
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte aansluitkabel :  120,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin

Toebehoren geïntegreerd
1 x Deksel, 1 x Groentesnijder, 1 x Roestvrijstalen mengkom, 1
x Metalen kneedhaak, 1 x Kunststof mixerbeker, 1 x Tweezijdige
raspschijf, 1 x Grove rasp, 1 x Middelfijne raspschijf, 1 x Klopper,
1 x Tweezijdige snijschijf, 1 x Toebehorensteun

'!2E20AC-gegffi!
Toebehoren
MUZ45AG1 Oosterse-groenten-schijf, MUZ45FV1
Bessencentrifuge, MUZ45KP1 Grof maalschijf, MUZ45LS1 Set
van gaatjesschijven, MUZ45PS1 Schijf voor frieten, MUZ45RS1
Raspschijf, MUZ45RV1 Rasp, MUZ45SV1 Deegtrekplaat,
MUZ45XCG1 3-in-1 chopper, MUZ4DS3 Groentesnijder,
MUZ4EB1 Ijsbereider, MUZ4ER2 Mengkom, MUZ4FW3
Vleesmolen, MUZ4GM3 Graanmolen, MUZ4KR3 Mengkom,
MUZ4MM3 Multimixer, MUZ4MX2 Mixerbeker, MUZ4MX3
Mixerbeker, MUZ4ZP1 Citruspers, MUZ4ZT1 Toebehorensteun
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MUM4 - de klassieker onder de
keukenmachines - Bij uitstek de exceptionele
Bosch kwaliteit en een enorm assortiment
aan accessoires. In wit/chroom

- 600 W sterke motor
- MultiMotion Drive
- 4 snelheden en parkeerstand
- Multifunctionele arm met drie aandrijvingen op verschillende

plaatsen
- Inox mengkom voor 1 kg bloem + ingrediënten (max. 2,7 kg

deeg), incl. deksel met vulopening
- Inox kneedhaak met deegwisser, stel mengers en kloppers
- Groentensnijder met 3 schijven (5 functies)
- Grove rasp uit inox
- Mixerbeker in kunststof, 1 L
- Interactieve recepten DVD-ROM
- Toebehorendrager
- Snoeropbergvak
- Onderhoudsvriendelijk
- Uiterst veilige werking dankzij een overbelastingsbeveiliging
- Optimale stabiliteit dankzij de zuigvoetjes
- Extra functies mogelijk met optioneel toebehoren


