Köögimasin, MUM4, 600 W, must
MUM48A1

MUM4 – tunnustatud klassika
köögikombainide seas – Boschi kvaliteet
lisadega
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Praktiline kõik-ühes köögiseade roostevabast terasest
segamisnõuga, mis mahutab 3,9 l koostisaineid või kuni 2 kg
tainast
Kõrgekvaliteediline ja multifunktsionaalne kombain
kondiitrikomplektiga (kloppimisvispel, vispel ja taignakonks),
kolme lõiketeraga köögiviljaviilutaja
MultiMotion Drive segab tänu dünaamilisele kolmesuunalisele
segamissüsteemile koostisosad ideaalselt
Saab täiendada paljude kvaliteetsete tarvikutega, näiteks
jäätisemasin, jahvatusseade, universaalne mikser, pasta
valmistamise tarvik, hakklihamasin, mikser jpm
Lihtne ja turvaline kasutada (Boschi tehnoloogia). Lihtne
puhastada (tarvikuid tohib pesta nõudepesumasinas).

Tehnilised andmed

Kaasasolevad tarvikud
1 x Kaas, 1 x Hakkimistera, 1 x Roostevabast terasest kauss, 1 x
Metallist tainavispel, 1 x Pööratav purustusketas, 1 x Keskmise
riivi ketas, 1 x Vispel, 1 x Vispel, 1 x Pööratav lõikeketas, 1 x
Retseptidega DVD-plaat
Valikulised tarvikud
MUZ45AG1 Vokiroogade ketas, MUZ45FV1 , MUZ45KP1
Kartulite frittimisketas, MUZ45LS1 Aukudega kettakomplekt,
MUZ45PS1 Friikartulite lõikamise ketas, MUZ45RS1 Riivimisketas,
MUZ45RV1 Riiv, MUZ45SV1 Küpsisetarvik, MUZ45XCG1 ,
MUZ45XTM1 , MUZ4EB1 , MUZ4FW3 Hakklihamasin, MUZ4MM3
Miniköögikombain, MUZ4MX2 Kannmikseri tarvik, MUZ4ZP1
Tsitrusepress

Toote mõõdud (mm) :
265 x 265 x 305
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :
300 x 300 x 390
Kaubaaluse mõõdud :
192.0 x 80.0 x 120.0
Tavapärane üksuste arv kaubaaluse kohta :
48
Netokaal (kg) :
4,461
Brutokaal (kg) :
5,4
EAN-kood :
4242002646534
Ühenduse nimivõimsus (W) :
600
Pinge (V) :
220-240
Sagedus (Hz) :
50/60
Elektrijuhtme pikkus (cm) :
120,0
Pistiku tüüp :
Gardy-/kontaktpistik maand-ta
Kinnitussertiﬁkaadid :
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE

'!2E20AC-gegfde!

1/2

Köögimasin, MUM4, 600 W, must
MUM48A1
MUM4 – tunnustatud klassika
köögikombainide seas – Boschi kvaliteet
lisadega

Suurepärased tulemused

- Võimas 600 W mootor
- 4 lülitusastet / töökiirust, ooteasend
- Kolmesuunaline segamissüsteem MultiMotion Drive
Mitmekülgne

- Mitmefunktsiooniline tarvikute kinnituspesa koos kolme
ajamvõlliga erinevates kohtades

- Võimalus täiendada erinevate lisatarvikutega
Mugavus

- Lihtne puhastada: lamedad pinnad, tarvikuid võib pesta
nõudepesumasinas

- Lihtne hoiustamine: Toitejuhtme hoidik juhtme lihtsaks ja
kiireks hoiustamiseks

Materjal ja disain

- Roostevabast terasest segamisnõu, mis mahutab kuni 750 g
jahu + muud koostisained (maksimaalne taignakogus 2 kg).
Segamisnõul on pritsmete eest kaitsev täiteavaga kaas.

Komplekti kuuluvad tarvikud

- Tainakonks, suur ja väike vispel
- Köögiviljalõikur koos kolme roostevabast terasest kettaga

(pööratav viilutamisketas, pööratav ribastamisketas ja peenike
riivimisketas)

- Interaktiivne retseptide DVD
Ohutus

- Katted kahe spetsiaalse lisaajamvõlli jaoks
- Kummist iminappadega jalad tagavad suure stabiilsuse
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