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Keukenmachines

Compacte keukenrobot
MUM58720
MUM58720

De krachtige en efficiënte keukenrobot in
Diep rood / zilver, voor meer afwisseling bij
het koken.
● Een krachtige en efficiënte keukenrobot bij het koken en

bakken. Dankzij de krachtige 1000W motor mengt het toestel
grote hoeveelheden, tot 1kg bloem + ingrediënten.

● De inox mengkom heeft een capaciteit van 3,9L. Dankzij de
planetaire 3D beweging kan tot 2,7kg taartdeeg en 1,9kg
gistdeeg perfect worden gemengd.

● De toebehorentas met patisserie accessoires wordt eenvoudig
en snel opgeborgen in de mengkom.

● De multifunctionele beweegbare arm vereenvoudigt het
gebruik en het vullen van de kom. Via de parkeerstand
bewegen de kloppers zich automatisch naar de achterkant van
de kom.

● Multifunctioneel dankzij de patisserie set (klopper, menger en
kneedhaken), de 3 schijven (tweezijdige snijschijf, tweezijdige
raspschijf, middelmatige rasp-/hakschijf), de blender en de
inox mengkom.

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  282 x 280 x 271
Palletafmetingen :  190 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  20
Nettogewicht (kg) :  6,4
Brutogewicht (kg) :  7,6
EAN-code :  4242002903880
Aansluitwaarde (W) :  1000
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
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 Middelfijne raspschijf, 1 x Klopper, 1 x Tweezijdige
snijschijf

'!2E20AC-jadiia!
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, MUZ45XTM1 TastyMoments
5-i-1 multihakker, MUZ5CC2 Groentesnijder, MUZ5EB2
Ijsbereider, MUZ5ER2 Mengkom, MUZ5FW1 Vleesmolen,
MUZ5MM1 Multimixer, MUZ5MX1 Mixerbeker, MUZ5NV1 Lasagne
voorzetstuk, MUZ5NV2 Lasagne voorzetstuk, MUZ5NV3 Lasagne
voorzetstuk, MUZ5PP1 Accessoire set Pasta Passion, MUZ5ZP1
Citruspers
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Uitstekende resultaten

- Krachtige 1000 W motor

- 3D PlanetaryMixing: Alle ingrediënten worden snel en perfect
gemengd, dankzij het verbeterde planetaire mengsysteem met
een unieke driedimensionale beweging.

- 7 snelheden en momentschakelaar

- Elektronische toerentalregeling

Flexibiliteit

- Groot assortiment aan optionele toebehoren.

Comfort

- Snoeropbergvak

- EasyArmLift: De multifunctionele 3-zone arm wordt via één
enkele druk op de knop, eenvoudig en moeiteloos verplaatst

- Onderhoudsvriendelijk

- Zachte aanloop van de motor

- Automatische parkeerstand

Materiaal/Design

- Inox kom met een inhoud van 3,9L. Kan tot 2,7 kg cake deeg
en 1,9 gistdeeg kneden.

Meegeleverde toebehoren

- Met kneedhaak, klopper en menger

- Groentensnijder met 3 schijven (5 functies)

- Mixerbeker in kunststof; 1,25 L

- Toebehorentas past perfect in de kom, om accessoires netjes
in op te bergen

- Interactieve recepten DVD

- Doorzichtig deksel met vulopening

veiligheid

- Kunststof dat in contact komt met voedsel is BPA vrij.

- Optimale stabiliteit dankzij de zuignappen

- Zeer veilig dankzij de oververhittingsbeveiliging

- Beveiliging tegen onverhoeds inschakelen


