
Virtuves kombains, MUM4, 600 W, melns
MUM48A1

Iekļautie piederumi
1 x Vāks, 1 x Griežamā mašīna ar bīdītāju, 1 x Nerūsošā tērauda
putošanas bļoda, 1 x Metāla mīklas āķis, 1 x Skaidiņu ripa, 1 x
Rīves ripa, vidējā, 1 x Maisīšanas slotiņa, 1 x Putošanas slotiņa, 1
x Pagriežamā griezējripa, 1 x DVD receptes

Papildu piederumi
MUZ45AG1 Āzijas dārzeņu griešanas disks, MUZ45FV1 , MUZ45KP1
Disks smalkai rīvēšanai, MUZ45LS1 Gaļas maļamās mašīnas sietiņi,
MUZ45PS1 Griešanas fisks fri kartupeļiem, MUZ45RS1 Kartupeļu
rīvēšanas disks, MUZ45RV1 Rīvēšanas piederums, MUZ45SV1
Uzgalis cepumiem, MUZ45XCG1 , MUZ45XTM1 , MUZ4EB1 ,
MUZ4FW3 Gaļas maļamā mašīna, MUZ4MM3 Smalcinātājs,
MUZ4MX2 Putotājs, MUZ4ZP1 Citrusaugļu sulu spiede

MUM4 – Pārbaudīta klasiska vērtība
virtuves kombainu vidū – Bosch kvalitāte ar
pilnu piederumu komplektu
● Praktiska universāla mašīna ar 3,9 l nerūsējošā tērauda

maisīšanas trauku mīklai līdz 2,0 kg
● Augstas kvalitātes daudzfunkcionāla ierīce ar konditora

komplektu (divu veidu putotāji un mīklas āķis) un dārzeņu
griezēju ar trim griešanas diskiem

● Pateicoties dinamiskajai 3D miksera sistēmai, ‘MultiMotion
Drive’ samaļ sastāvdaļas līdz pilnībai

● Var papildināt ar dažādām palīgierīcēm, piemēram, universālu
blenderi, gaļasmašīnu un makaronu gatavošanas piederumiem

● Viegli un droši lietojams. Tīrīšanu atvieglo piederumi, kurus
drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Tehniskā informācija
Produkta izmēri (mm) :  265 x 265 x 305
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) (mm) :  300 x 300 x 390
Paletes izmēri :  192.0 x 80.0 x 120.0
Standarta vienību skaits paletē :  48
Neto svars (kg) :  4,461
Bruto svars (kg) :  5,4
EAN kods :  4242002646534
Pieslēguma jauda (W) :  600
Spriegums (V) :  220-240
Frekvence (Hz) :  50/60
Strāvas vada garums (cm) :  120,0
Kontaktdakšas veids :  Gardy-/K.spraudnis bez zemēj.
Apstiprinoši sertifikāti :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Virtuves kombains, MUM4, 600 W, melns
MUM48A1

MUM4 – Pārbaudīta klasiska vērtība virtuves
kombainu vidū – Bosch kvalitāte ar pilnu
piederumu komplektu

Izcili rezultāti

- Jaudīgs 600 W motors

- 4 darbības pakāpes/ātrumi, gaidīšanas režīms

- 3D sajaukšanas sistēma "Multi-motion-drive"

Daudzveidīgs pielietojums

- Daudzfunkcionāls balsts ar 3 piedziņas stāvokļiem efektīvai
jaudas izmantošanai

- Plašs papildpiederumu piedāvājums

Komforts

- Viegli tīrāms - gludas virsmas un piederumi, ko var mazgāt
trauku mazgājamā mašīnā

- Ērta glabāšana - Kabeļa nodalījums vienkāršai un ātrai vada
novietošanai glabāšanai

Materiāli/Dizains

- Nerūsējošā tērauda maisīšanas trauks ar vāku ar iepildes
atveri; maks. 2 kg mīklas mīcīšanai - 0,75 kg miltu plus
piedevas

Pievienotie piederumi

- Āķis mīklas mīcīšanai, piederumi putošanai un kulšanai

- Griešanas/smalcināšanas uzgalis ar 3 diskiem: divpusējs
griešanas disks, divpusējs smalcināšanas disks, rīvēšanas
disks

- Komplektā interaktīvs DVD ar receptēm

Drošība

- 2 papildpiederumu pieslēgšanas vietas ar vāciņiem

- Kājiņas ar gumijas piesūcekņiem papildu stabilitātei
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