
Köksmaskin, MUM5, 1000 W, Vit
MUM5XW10

Medföljande tillbehör

Extra tillbehör
MUZ45AG1 Tillbehör, MUZ45FV1 Tillbehör, MUZ45KP1 Tillbehör,
MUZ45PS1 Tillbehör, MUZ45RS1 Tillbehör, MUZ45RV1 Tillbehör,
MUZ45SV1 Tillbehör, MUZ45XCG1 Tillbehör, MUZ45XTM1
Tillbehör, MUZ5BS1 Tillbehör, MUZ5CC2 Tillbehör, MUZ5EB2
Tillbehör, MUZ5ER2 Tillbehör, MUZ5FW1 Tillbehör, MUZ5GM1
Tillbehör, MUZ5KR1 Tillbehör, MUZ5MM1 Tillbehör, MUZ5MX1
Tillbehör, MUZ5NV3 Tillbehör, MUZ5PP1 Tillbehör, MUZ5VL1
Tillbehör, MUZ5ZP1 Tillbehör

Flexibel assistent med integrerad våg för
varierad matlagning och bakning.
● Integrerad hushållsvåg: Ingredienserna kan mätas upp direkt i

bunken eller tillbehören.
● Integrerad timer: Degar, grädde och smoothies kommer bli

perfekta. Med timern kan du alltid se bearbetningstiden.
● 1.000 watt motor – Klarar att knåda större och tyngre degar.
● Rostfri bunke på 3.9l: Utformad för bästa knådningsresultat

(upp till 1.9kg jäsdeg eller 2.7kg kaksmet)
● Professionelt konditorset: Degkrok, omrörare och ballongvisp

för bästa resultat.

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  282 x 280 x 271
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  345 x 397 x 400
Pallmått i cm (H x B xD) :  190.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall :  30
Nettovikt (kg) :  6,796
Bruttovikt (kg) :  7,7
EAN kod :  4242005185191
Anslutningseffekt (W) :  1000
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Anslutningskabelns längd (cm) :  110,0
Elkontakt :  kontakt utan jord
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Köksmaskin, MUM5, 1000 W, Vit
MUM5XW10

Flexibel assistent med integrerad våg för
varierad matlagning och bakning.

Utmärkt resultat

- 1000 watt stark motor

- 3D PlanetaryMixing: bearbetar degen både i sid och höjdled
för bästa knådning

- 7 hastigheter och puls/momentläge

- Inställbar hastighet hålls oberoende av belastning tack vare
elektronisk hastighetsreglering

Mångsidighet

- Kan kompletteras med praktiska tillbehör

Bekvämlighet

- Automatisk sladdupprullning för smidig förvaring

- EasyArmLift: Blandararmen lyfts enkelt med ett knapptryck

- Automatisk parkeringsläge - tillbehören stannar alltid baktill i
bunken för enkel påfyllning

- Mjukstart för att minska stänk

- Lätt att rengöra - tillbehören (förutom köttkvarn) kan diskas i
maskin

- LED-guide som visar när maskinen används eller när fel
uppstår

Material och design

- Delvis borstad rostfri bunke på 3.9 liter med kapacitet på upp
till 1.0kg mjöl / 0.75l degvätska + övriga ingredienser (totalt
max 1.9 kg jäsdeg eller 2.7kg kaksmet)

Medföljande tillbehör

- Professionella konditortillbehör för bästa resultat - omrörare
med silikonkant, rostfri ballongvisp med justerbar höjd och
degkrok

- Grönsaksskärare med 4 skivor: rivskiva medium-fin, vändbar
skiva för riva/skiva, vändbar skiva för skivning och vändbar
skiva för rivning.

- Tillbehören förvaras praktiskt i en väska som får plats i
bunken

- Genomskinligt lock med påfyllningsöppning

Säkerhet

- Alla plastdelar som kommer i kontakt med livsmedel är BPA-
fria

- Hög säkerhet tack vare överbelastningsskydd

- Återinkopplingssäkring förhindrar okontrollerad motorstart
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