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Kuchynské roboty

Kuchynský robot CreationLine
MUM58224
MUM58224

Zvláštne príslušenstvo
MUZ45AG1 Kotúč pre azijskú kuchyňu, MUZ45FV1 Nástavec
na lisovanie ovocia, MUZ45KP1 Kotúč na zemiaky, MUZ45LS1
Sada dierovaných kotúčov, MUZ45PS1 Kotúč na zemiakové
hranolky, MUZ45RS1 Strúhací kotúč, MUZ45RV1 Hrubé strúhadlo,
MUZ45SV1 Nástavec na prípravu striekaného cesta, MUZ45XCG1
3 v 1 multimlýnek, MUZ45XTM1 5 v 1 multimlýnek, MUZ5BS1
Sada BakingSensation, MUZ5EB2 Šľahač na zmrzlinu, MUZ5ER2
Miešacia miska, MUZ5FW1 Mlynček na mäso, MUZ5MX1
Mixérový nástavec, MUZ5PP1 Sada PastaPassion, MUZ5VL1 Sada
VeggieLove, MUZ5ZP1 Lis na citrusy

Výkonný kuchynský robot v širokej škále
farieb, všestranný pomocník v kuchyni pri
varení a pečení
● Výkonný kuchynský robot pre časté varenie a pečenie. Motor

s výkonom 1000 W umožní jednoduché spracovanie veľkého
množstva surovín, až 1 kg múky plus prísady.

● Veľká misa z nehrdzavejúcej ocele (objem 3,9 l) a 3D
planetárny pohon umožní perfektné premiešanie až 2,7 kg
piškótového cesta alebo 1,9 kg kysnutého cesta.

● Rýchle a jednoduché riešenie pre uloženie príslušenstva v
miešacej mise vďaka praktickej taštičke.

● Jednoduchá obsluha a plnenie misy vďaka EasyArmLift a
automatickej parkovacej polohe.

● Všestranné použitie vďaka kvalitnej cukrárenskej sade
(miešacia metla, šľahacia metlička, hnetací hák) a naviac
priebehový krájač s tromi kotúčmi na krájanie, strúhanie a
rezanie, tiež mlynček na mäso.

Technické údaje
rozmery spotrebiča (mm) :  282 x 280 x 271
rozmery zabaleného spotrebiča (mm) :  350 x 390 x 595
rozmery palety :  190 x 80 x 120
počet spotrebičov na palete :  20
Hmotnosť netto (kg) :  6,6
hmotnosť brutto (kg) :  7,9
EAN :  4242002904009
príkon (W) :  1000
napätie (V) :  220-240
frekvencia (Hz) :  50/60
typ zástrčky :  Gardy zástrčka bez uzemnenia
aprobačné certifikáty :  CE, Eurasian, VDE
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Skvelé výsledky

- 1000 W motor

- 3D planetárne miešanie: rýchle a veľmi dôkladné miešanie
všetkých prísad vďaka ešte viac zdokonalenému planetárnemu
pohonu s jedinečným pohybom pri miešaní v troch smeroch
zároveň

- 7 nastaviteľných stupňov + momentový stupeň

- elektronické riadenie počtu otáčok

Univerzálnosť

- možnosť dovybavenia individuálnym zvláštnym príslušenstvom

Komfort

- Jednoduché skladovanie: priehradka na kábel pre jednoduché
a rýchle uloženie kábla.

- EasyArmLift: jednoduchá a ľahká manipulácia s 3-zónovým
multifunkčným ramenom stlačením tlačidla

- jednoduché čistenie vďaka hladkému povrchu a príslušenstvu
vhodnému do umývačky riadu

- rovnomerný nábeh motora - prevencia proti vyšplechnutiu a
prachu z múky

- automatické nastavenie nástroja do parkovacej polohy pre
jednoduché plnenie misy

Material / Design

- veľká miešacia misa (objem 3,9 l) z brúsenej a leštenej
nehrdzavejúcej ocele na 2,7 kg piškótového alebo 1,9 kg
kysnutého cesta

Príslušenstvo

- hnetací hák, šľahacie a miešacie metly

- priebehový krájač s krájacím, strúhacím a jemným strúhacím
kotúčom

- Mlynček na mäso

- užitočná tmavosivá taštička na príslušenstvo môže byť uložená
do miešacej misy

- transparentné veko s plniacim otvorom

- interaktívne DVD s receptami

Bezpečnosť

- Všetky plasty, ktoré sa dostanú do kontaktu s jedlom, sú bez
obsahu BPA.

- Prísavné gumové nožičky pre väščiu stabilitu.

- vysoká bezpečnosť vďaka ochrane proti preťaženiu

- poistka opätovného zapnutia zabraňuje nečakanému spusteniu
motora


