
Robot kuchenny, MUM4, 600 W, Biały
MUMP1000

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x Pokrywa ochronna, 1 x Hak do zagniatania ciasta, metalowy,
1 x Miska do mieszania z tworzywa sztucznego, 1 x Mieszadla do
ucierania, 1 x Mieszadla do ubijania

MUM4: doceniony przez wielu
użytkowników - klasyczny robot kuchenny -
doskonała jakość i duża ilość akcesoriów.
● Praktyczny robot kuchenny z dużą misą (3,9l, max. 2,0 kg

masy)
● Zawsze idealnie wyrobione ciasto. 3 końcówki mieszające:

hak do zagniatania ciasta, końcówka do ubijania, końcówka do
mieszania lekkiego ciasta

● MultiMotion Drive - wielokierunkowy ruch zabieraków
ułatwiający mieszanie i zbieranie ciasta ze ścianek misy

● Możliwość indywidualnej rozbudowy o wyposażenie dodatkowe
np. przystawkę do lodów, młynek do mielenia ziaren, kształtka
do ciastek i wiele innych

● Prosta obsługa oraz łatwe czyszczenie, wyposażenie w
większości nadaje się do mycia w zmywarce

Dane techniczne
Wymiary urządzenia (mm) :  265 x 265 x 305
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :

 295 x 300 x 390
Wymiary palety :  195 x 80 x 120
Standardowa ilość jednostek na palecie :  48
Masa netto (kg) :  3,506
Masa brutto (kg) :  4,4
Kod EAN :  4242005098453
Moc przyłączeniowa (W) :  600
Napięcie (V) :  220-240
Częstotliwość (Hz) :  50/60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :  120,0
Rodzaj wtyczki :  Wtyczka Gardy bez uziemienia
Świadectwa homologacji :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Robot kuchenny, MUM4, 600 W, Biały
MUMP1000

MUM4: doceniony przez wielu użytkowników
- klasyczny robot kuchenny - doskonała
jakość i duża ilość akcesoriów.

Doskonałe rezultaty

- Moc: 600 W

- "Multi-motion-drive" - innowacyjny planetarny ruch zbieraków

- 4 stopniowa regulacja prędkości

Wszechstronność

- Możliwość indywidualnej rozbudowy o bogate wyposażenie
dodatkowe

- Wielofunkcyjne ramię ze specjalną przekładnią i trzema
rodzajami napędu

Komfort

- Praktyczny schowek na przewód

- Łatwość utrzymania w czystości

Materiał/Design

- Misa z tworzywa sztucznego z pokrywą choniącą przed
rozpryskiwaniem, moc przerobowa: do 0,75 kg mąki +
dodatki; łacznie do 2,0 kg ciasta

Wyposażenie

- Hak do zagniatania ciasta, końcówka do ubijania, końcówka do
mieszania

Bezpieczeństwo

- Specjalne silikonowe przyssawki zapobiegające przesuwaniu
się urządzenia podczas pracy

- Ochrona przed przeciążeniem

2/2


