
Robô de cozinha, MUM5, 1000 W, Bege
MUM58920

Acessórios incluidos
1 x Tampa, 1 x Ralador, 1 x Taça de batidos em aço inox, 1 x
Pá em metal para massas grossas, 1 x Capa de misturador em
plástico, 1 x Disco de ralar reversível, 1 x Disco de raspar semi
fino, 1 x Pá para mexer, 1 x Pá para bater claras, 1 x Disco de
cortar reversível

Acessórios opcionais
MUZ45AG1 Disco de corte para vegetais asiáticos, MUZ45FV1
Espremedor de fruta, MUZ45KP1 Disco de corte para batatas
fitas, MUZ45PS1 Disco para cortar batatas em palitos, MUZ45RS1
Disco para ralar, MUZ45RV1 Acessório para raspar, MUZ45SV1
Molde para biscoitos, MUZ5BS1 BakingSensation, MUZ5ER2
Tigela, MUZ5FW1 Picador de carne, MUZ5KR1 Tigela, MUZ5MM1
Misturador multifuncional, MUZ5MX1 Copo misturador, MUZ5PP1
PastaPassion, MUZ5ZP1 Espremedor de citrinos

O robô de cozinha potente em Baunilha
suave / Prateado. Compacto e versátil.
● O robô de cozinha potente indicado para uma utilização

frequente. Processa num instante grandes quantidades de
ingredientes graças ao potente motor de 1000 W.

● A massa é misturada na perfeição na taça espaçosa de 3,9 l
em aço inoxidável. Forma especial do interior da taça e 3D
Planetary Mixing para até 2,7 kg de massa para bolos ou 1,9 kg
de massa de levedura.

● Solução rápida e fácil de armazenamento do set patisserie na
taça, através de bolsa prática.

● Confortável e fácil de utilizar com EasyArmLift e posição
automática stand-by dos acessórios para fácil encher a taça.

● Grande versatilidade com set patisserie, triturador contínuo
com 3 discos, acessório para misturar, jarro liquidificador.

Technical data
Dimensões do produto (mm) :  282 x 280 x 271
Dimensões do produto embalado :  350 x 390 x 595
Dimensões da palete :  190.0 x 80.0 x 120.0
Número standard de unidades por palete :  20
Peso líquido (kg) :  6,313
Peso bruto (kg) :  7,7
Código EAN :  4242002903903
Potência (W) :  1000
Voltagem (V) :  220-240
Frequência (Hz) :  50/60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  110,0
Tipo de ficha :  Ficha Gardy/K.sem terra
Certificados de aprovação :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Robô de cozinha, MUM5, 1000 W, Bege
MUM58920

O robô de cozinha potente em Baunilha
suave / Prateado. Compacto e versátil.

Excelentes Resultados

- Potência: 1000 W

- 3D PlanetaryMixing: mistura rápida e perfeita de todos os
ingredientes; graças ao aperfeiçoado sistema de mistura
planetária com um único movimento de mistura em três
dimensões, simultâneamente

- 7 níveis de velocidades + função pulse/Turbo

- Controlo electrónico da velocidade

Versatilidade

- Extensa gama de acessórios opcionais

Conforto

- Easy storage: armazenamento simples e rápido do cabo

- EasyArmLift: movimento fácil e sem esforço do braço
multifuncional, com o toque de um único botão

- Fácil limpeza graças a superfícies planas e acessórios aptos
para a máquina de lavar loiça

- Arranque suave

- Posição automática stand-by dos acessorios para fácil encher
a taça

Material/Design

- A massa é misturada na perfeição na taça espaçosa de 3,9 l
em aço inoxidável. Forma especial do interior da taça e 3D
Planetary Mixing para até 2,7 kg de massa para bolos ou 1,9
kg de massa de levedura

Acessórios incluídos

- Set-Patisserie incluído: vara para bater, acessório para
amassar, acessório para mexer

- Triturador contínuo, incluindo três discos (disco de corte
reversível, disco triturador reversível, disco para ralar médio-
fino)

- Jarro liquidificador de 1,25 l

- Com o prático saco de acessórios cinza escuro o set
patisserie pode ser fácilmente armazenado na taça

- Tampa antisalpicos transparente com bocal de enchimento

- DVD de receitas interactivo

Segurança

- Todos os plásticos em contacto com os alimentos estão livres
de BPA

- Pés antideslizantes

- Máxima segurança graças à protecção contra
sobreaquecimento

- Desligar automático electrónico de segurança

2/2


