
Köksmaskiner

Köksmaskin
MUM6 Universal Plus
Svart / silver
MUM6N23A2
MUM6N23A2

Medföljande tillbehör
1 x Lock, 1 x Dubbelvisp, 1 x Blandarskål i metall, 1 x Köttkvarn,
1 x Degkrok, rostfritt stål/aluminium

Extra tillbehör
MUZ6DS3 Grönsaksskärare med eget stativ, MUZ6ER2
Blandarskål, MUZ6FW4 Köttkvarn, MUZ6KR4 Blandarskål,
MUZ6MM3 Matberedartillsats, MUZ6MX3 Mixer, MUZ6RG3
Vispskål med ballongvisp, MUZ6TS5 Grönsaksskärare, MUZ6ZP1
Citruspress, MUZ7GM1 Sädeskvarn, MUZ7JS1 Janssons
Frestelse-/wok-skiva, MUZ7KS1 Rivskiva, MUZ7LS2 Hålskivor, set,
MUZ7PS1 Pommes-frites-skiva, MUZ7RS1 Rivskiva

MUM6 - köksmaskinen som klarar riktigt
stora degar tack vare den extra stora
bunken
● Extra stark motor på 1000 W för snabb bearbetning av stora

mängder och tung deg
● Stor bunke på 6,2l som klarar en deg upp till 4.0 kg (ca 1.5l

degvätska). Fyra hastigheter samt pulsfunktion
● Mångsidig tack vare tillbehör för att knåda, vispa, blanda och

mala
● Komplettera från ett brett utbud av tillbehör för att anpassa

efter behov
● Enkel och säker att använda. Diskmaskinbara tillbehör (ej

köttkvarn) som gör renhållningen enkel

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  201 x 391 x 312
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  375 x 355 x 445
Pallmått i cm (H x B xD) :  165 x 80 x 120
Antal per pall :  20
Nettovikt (kg) :  7,771
Bruttovikt (kg) :  8,9
EAN kod :  4242005139842
Anslutningseffekt (W) :  1000
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Elkontakt :  kontakt utan jord
Säkerhetsmärkning :  CE, VDE
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Köksmaskin
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MUM6 - köksmaskinen som klarar riktigt
stora degar tack vare den extra stora bunken

Utmärkt resultat

- 1000 watt stark motor

- 4 hastigheter + pulsfunktion

Mångsidighet

- Kan kompletteras med en mängd praktiska tillbehör

Bekvämlighet

- Sladdfack för smidig förvaring

Material och design

- Rostfri bunke med lock. Kapacitet 6.2 l för 1.5 l degvätska +
ingredienser (max 4 kg deg)

Medföljande tillbehör

- Degkrok med degdelare och dubbelvisp

- Köttkvarn

- Säker att använda tack vare täckta drivurtag
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