
Food processor, MultiTalent 8, 1250 W,
Svart
MC812B816

Medföljande tillbehör

Extra tillbehör
MUZ45AG1 : Tillbehör
MUZ45KP1 : Tillbehör
MUZ45PS1 : Tillbehör
MUZ45RS1 : Tillbehör

Matberedaren med hög kapacitet och
många funktioner
● Extra stark motor: Klarar enkelt krävande uppgifter och större

volymer.
● Supercut-kniv: Vågtandad kniv för imponerande skärpa och

fina snitt.
● XXL-bunke: 3.9l volym för större portioner.
● Smart tool detection: Tillbehören väljer automatiskt rätt

hastighetsspann för bästa resultat.
● Säker: Står stadigt och säkert på sugfötter av gummi.
● Skär snabbt rå potatis till stavar för pommes frites

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  430 x 250 x 300
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  390 x 400 x 400
Pallmått i cm (H x B xD) :  210.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall :  30
Nettovikt (kg) :  4,329
Bruttovikt (kg) :  5,6
EAN kod :  4242005243464
Anslutningseffekt (W) :  1250
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Anslutningskabelns längd (cm) :  110,0
Elkontakt :  kontakt utan jord
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Food processor, MultiTalent 8, 1250 W, Svart
MC812B816

Matberedaren med hög kapacitet och många
funktioner

Utmärkt resultat

- Motorstyrka på 1250 watt

- steglös inställning av hastigheten plus moment och
pulsfunktion med LED guidning

- Vågslipad multifunktionskniv för bästa resutltat

Medföljande tillbehör

- Stor transparent blandarskål på 3.9 l med lock och
påfyllningsrör. Kapacitet 750 g mjöl + ingredienser (maximum
1.5 kg deg)

- Vändbar skär- och rivskiva i rostfritt stål

- Skär- och rivskivor i rostfritt stål

- Degredskap/degkniv

- Rostfri visp för grädde, äggvitor och lättare kaksmet

Säkerhet

- Säkerhet: blandarskål och mixer fungerar endast med locket
på i låst läge

- Står stadigt på bänken tack vare sugfötter av gummi

Platssparande design

- Sladdfack för smidig förvaring
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