Köksmaskin, MUM Serie | 2, 700 W, Vit
MUMS2TW00

Vår mest kompakta köksmaskin med
mångsidig användning
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700 watt motor: För både matlagning och bakning.
3D PlanetaryMixing: efterliknar handknådning för bästa
resultat.
4 hastigheter: Fyra hastighetsval och pulsfunktion
Konditorset: Degkrok, grovvisp och ballongvisp.
Enkel rengöring: Bunken och vispen kan diskas i maskin
Tillverade av Tritan som är reptåligt, doft- och smakneutralt,
diskmaskinsäkert och går att använda i mikrovågsugn.
BPA-fria delar: för säker och bekymmersfri matlagning.

Tekniska data

Medföljande tillbehör
1 x Lock
1 x Degkrok
metall
1 x Vispar
1 x Ballongvisp

Produktmått (H x B x D) :
Emballagemått (H x B x D) :
Pallmått i cm (H x B xD) :
Antal per pall :
Nettovikt :
Bruttovikt :
EAN kod :
Anslutningseﬀekt :
Spänning :
Frekvens :
Anslutningskabelns längd :
Elkontakt :
Säkerhetsmärkning :

266 x 266 x 277 mm
352 x 400 x 400 mm
190.0 x 80.0 x 120.0
30
4,035 kg
5,0 kg
4242005289448
700 W
220-240 V
50/60 Hz
110,0 cm
kontakt utan jord
CE, Eurasian, VDE

'!2E20AF-cije i!

Extra tillbehör
MUZ45AG1 Tillbehör, MUZ45FV2 Tillbehör, MUZ45KP1 Tillbehör,
MUZ45PS1 Tillbehör, MUZ45RS1 Tillbehör, MUZ45XCG1 Tillbehör,
MUZ45XTM1 Tillbehör, MUZ5GM1 Tillbehör, MUZ5MM1 Tillbehör,
MUZ5MX1 Tillbehör, MUZ5NV3 Tillbehör, MUZ5PP1 Tillbehör,
MUZ5VL1 Tillbehör, MUZ5ZP1 Tillbehör
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Köksmaskin, MUM Serie | 2, 700 W, Vit
MUMS2TW00
Vår mest kompakta köksmaskin med
mångsidig användning

Utmärkt resultat

- 700 watt stark motor
- Multi-Motion-Drive bearbetar degen både i sid och höjdled för
bästa knådning

- Inställbar hastighet hålls oberoende av belastning tack vare
elektronisk hastighetsreglering

Mångsidighet

- Kan kompletteras med praktiska tillbehör
- Multifunktionsarm med 3 drivuttag i olika lägen
Bekvämlighet

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

- Sladdfack för smidig förvaring
- Parkeringsläge: Tillbehören kan parkeras baktill i bunken för
enkel påfyllning

- Mjukstart för att minska stänk
Material och design

- Tritan™-bunke på 3.8l utformad för att knåda deg eﬀektivt.
Medföljande tillbehör

- Degkrok, ballongvisp och grovvisp
- Genomskinligt lock med påfyllningsöppning
Säkerhet

- Står stadigt på bänken tack vare sugfötter av gummi
- Hög säkerhet tack vare överbelastningsskydd
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