
Kuchyňský robot, MUM5 scale, 1000 W, Bílá
MUM5XW20

včetně příslušenství
1 x víko, 1 x průběhový kotouč, 1 x nerezová míchací mísa, 1
x kovové hnětací háky, 1 x umělohmotný mixer, 1 x strouhací
kotouč, 1 x kotouč na jemné strouhání, 1 x krájecí a strouhací
kotouč, 1 x krájecí kotouč

zvláštní příslušenství
MUZ45AG1 Kotouč pro asijskou kuchyni, MUZ45FV1 Nástavec na
lisování ovoce, MUZ45KP1 Kotouč na bramboráky, MUZ45LS1 Sada
děrovaných kotoučů, MUZ45PS1 Kotouč na bramborové hranolky,
MUZ45RS1 Strouhací kotouč, MUZ45RV1 Příd. struhadlo na oříšky
a strouhanku, MUZ45SV1 Nástavec na přípravu stříkaného těsta,
MUZ45XCG1 3 v 1 multimlýnek, MUZ45XTM1 5 v 1 multimlýnek,
MUZ5BS1 Sada BakingSensation, MUZ5CC2 Průběhový kotouč,
MUZ5EB2 Šlehač na zmrzlinu, MUZ5ER2 Míchací mísa, MUZ5FW1
Mlýnek na maso, MUZ5GM1 Mlýnek na obilí, MUZ5KR1 Míchací
mísa, MUZ5MM1 Multimixér, MUZ5MX1 Mixérový nástavec,
MUZ5NV1 Profi nástavec na lasagne, MUZ5NV2 Profi nástavec
na lasagne, MUZ5NV3 Profi nástavec na lasagne, MUZ5PP1 Sada
PastaPassion, MUZ5VL1 Sada VeggieLove, MUZ5ZP1 Lis na citrusy

Všestranný pomocník v kuchyni připraví
širokou škálu nejrůznějších pokrmů. Nyní
ještě snadněji s integrovanou váhou.
● Integrovaná váha: všechny přísady lze vážit přímo v míse nebo

v příslušenství.
● Integrovaný ukazatel času: mějte těsta, krémy i smoothies

vždy pod kontrolou. Dobu zpracování vidíte neustále na
časoměru.

● Pro perfektní výsledky: extrémně výkonný 1000 W motor
si jednoduše poradí i s velmi těžkými těsty - bez problémů
zvládne zpracovat i 1 kg mouky + přísady v hladké těsto.

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

● 7 rychlostí a pulsní funkce.
● Automatická parkovací pozice: pohodlná manipulace a

jednoduché plnění mísy díky automatické parkovací pozici
nástavců při zadní straně mísy.

● Integrovaná speciální funkce EasyArm Lift - funkce zvednutí
ramene usnadňuje práci s robotem - lehce a bez námahy -
stisknutím jednoho tlačítka.

● Profesionální cukrářská sada: vysoce kvalitní šlehací metla,
míchací metla a hnětací hák pro dokonalé výsledky pečení.

● Snadné čištění díky hladkým povrchům a části příslušenství,
které lze mýt v myčce.

● Bezpečné používání: gumové nožičky pro větší stabilitu; krytky
převodů pro maximální bezpečí.

● Automatické navíjení kabelu: pro jednoduché a rychlé uklizení
kabelu do spotřebiče.

● Taštička na příslušenství: pro pohodlné uložení.
● Dokonalá všestrannost díky široké škále kvalitního a

individuálně zvoleného příslušenství.
● LED ukazatel provozu a indikátor poruchy

Technické údaje
Rozměry spotřebiče (mm) :  282 x 280 x 271
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  352 x 393 x 594
Rozměry palety :  190.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě :  20
Hmotnost netto (kg) :  7,510
Hmotnost brutto (kg) :  8,4
Příkon (W) :  1000
Napětí (V) :  220-240
Frekvence (Hz) :  50/60
Délka přívodního kabelu (cm) :  110,0
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka bez uzemnění
Aprobační certifikáty :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Všestranný pomocník v kuchyni připraví
širokou škálu nejrůznějších pokrmů. Nyní
ještě snadněji s integrovanou váhou.

Skvělé výsledky

- 1000 W motor

- 3 D Planetární míchání: rychlé a velmi důkladné míchání všech
přísad.

- 7 rychlostních stupňů, momentový stupeň

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

Univerzální

- Možnost dovybavení individuálním zvláštním příslušenstvím

Komfort

- Jednoduché skladování: automatické navíjení kabelu pro
snadné a rychlé uložení kabelu.

- EasyArmLift: jednoduchá a lehká manipulace s 3 zónovým
multifunkčním ramenem pouhým stlačením tlačítka

- Automatická parkovací pozice: pohodlná manipulace a
jednoduché plnění mísy díky automatické parkovací pozici
nástavců na těsto při zadní straně mísy.

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

- LED ukazatel provozu a indikátor poruchy

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

Materiál / Design

- Velká mísa (3,9 litru) z broušené a leštěné nerezové oceli na
2,7 kg piškotového nebo 1,9 kg kynutého těsta

Příslušenství

- Profesionální cukrářská sada pro dokonalé výsledky:
profesionální míchací metla se silikonovým okrajem,
profesionální šlehací metla (celokovová s nastavitelnou
výškou), hnětací hák s ochranou převodovky

- Průběhový krouhač obsahuje 4 kotouče: kotouč na střední -
jemné strouhání, oboustranný kotouč na krájení a strouhání,
oboustranný kotouč na krouhání (hrubé a jemné) a
oboustranný krájecí kotouč pro silné a tenké plátky.

- Mixér umělá hmota 1,25 l

- V užitečné taštičce lze příslušenství uložit přímo do míchací
mísy.

- Transparentní víko s plnicím otvorem

Bezpečnost

- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou
bez obsahu BPA

- Přísavné gumové nožičky pro větší stabilitu

- Vysoká bezpečnost díky ochraně proti přetížení

- Elektronická pojistka opětovného zapnutí zabraňuje
nečekanému spuštění motoru
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