
Robot kuchenny, MUM5, 1000 W, Czarny
MUM59N26CB

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x Pokrywa ochronna, 1 x Rozdrabniacz do warzyw i owoców,
1 x Misa ze stali szlachetnej, 1 x Hak do zagniatania ciasta,
metalowy, 1 x Tarcza do tarcia, dwustronna, 1 x Tarcza
dwustronna do ciecia i tarcia, 1 x Etui do przechowywania
wyposażenia

Wyposażenie dodatkowe
MUZ45AG1 Tarcza do krojenia warzyw w słupki, MUZ45KP1
Tarcza do tarcia ziemniaków na placki, MUZ45MX1 Mikser
szklany, MUZ45PS1 Tarcza do frytek, MUZ45RS1 Tarcza do tarcia
ziemniaków, MUZ45XCG1 Zestaw 3w1 multi mill, MUZ45XTM1
Zestaw TastyMoments 5w1, MUZ5BS1 Zestaw BackingSensation,
MUZ5CC2 Rozdrabniacz, MUZ5EB2 Przystawka do lodów,
MUZ5ER2 , MUZ5FW1 Maszynka do mięsa, MUZ5GM1 Młynek do
mielenia ziaren zbóż, MUZ5KR1 Misa do ciasta, MUZ5MM1 Multi-
mikser, MUZ5MX1 Mikser, MUZ5NV1 Przystawka do przyg. blatów
do lasagne, MUZ5NV2 Przystawka do przyg. blatów do lasagne,
MUZ5NV3 Przystawka do przyg. blatów do lasagne, MUZ5PP1
Zestaw PastaPassion, MUZ5VL1 Pakiet VeggieLove, MUZ5ZP1

Robot kuchenny, który przyciąga wzrok
eleganckim wzornictwem. Czerń węglowa
nadaje urządzeniu charakteru - będzie
ozdobą w każdej kuchni.
● Doskonale wyrobione ciasta dzięki wytrzymałemu silnikowi

o mocy 1000W. Urządzenie bez problemu poradzi sobie z
przygotowaniem nawet ciężkich ciast.

● Stylowa czarna misa wykonana ze stali nierdzewnej o
pojemności 3,9 l. Specjalny kształt wnętrza gwarantuje
optymalne przygotowanie różnego rodzaju ciast (do 2,7 kg
lekkiego ciasta lub 1,9 kg ciasta drożdżowego).

● Perfekcyjne rezultaty dzięki planetarnemu ruchowi mieszadeł
w trzech kierunkach jednocześnie (3D) w celu uzyskania jak
najlepszego połączenia wszystkich składników.

● 7 stopniowa regulacja prędkości oraz funkcja Pulse umożliwiają
indywidualny wybór prędkości roboczej.

● Funkcja automatycznego parkowania mieszadeł ułatwiająca
dodawanie składników do misy.

● Elementy z tworzywa sztucznego wolne od bisfenoli: zdrowe,
bezpieczne i wygodne przygotowywanie Twoich potraw.

Dane techniczne
Wymiary urządzenia :  282 x 280 x 271  mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :

 352 x 400 x 400  mm
Wymiary palety :  190.0 x 80.0 x 120.0
Standardowa ilość jednostek na palecie :  30
Masa netto (kg) :  6,4  kg
Masa brutto (kg) :  7,0  kg
Kod EAN :  4242005314102
Moc przyłączeniowa (W) :  1000  W
Napięcie (V) :  220-240  V
Częstotliwość (Hz) :  50/60  Hz
Długość kabla przyłączeniowego :  110,0  cm
Rodzaj wtyczki :  Wtyczka Gardy bez uziemienia
Świadectwa homologacji : 
CE, E17D UKCA marking, Eurasian, Ukraine, VDE
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Robot kuchenny, MUM5, 1000 W, Czarny
MUM59N26CB

Robot kuchenny, który przyciąga wzrok
eleganckim wzornictwem. Czerń węglowa
nadaje urządzeniu charakteru - będzie
ozdobą w każdej kuchni.

Doskonałe rezultaty

- Moc: 1000 W

- Planetarny ruch mieszadeł: szybkie i bardzo dokładne
mieszanie wszystkich składników, dzięki planetarnemu
systemowi mieszania z unikalnym ruchem mieszadeł w trzech
kierunkach jednocześnie (3D)

- 7-stopniowa regulacja prędkości oraz Funkcja pracy
pulsacyjnej

- Elektroniczna regulacja prędkości gwarantuje płynną pracę
urządzenia podczas przerabiania artykułów spożywczych

Wszechstronność

- Możliwość indywidualnej rozbudowy o bogate wyposażenie
dodatkowe

Komfort

- Funkcja automatycznego parkowania mieszadeł ułatwiająca
dodawanie składników do misy

- EasyArmLift: łatwa obsługa urządzenia. Dzięki tej funkcji
podnoszenie i opuszczanie ramienia na którym montowane
jest wyposażenie jest dziecinnie proste.

- Łatwość utrzymania w czystości

- Automatyczne zwijanie kabla

- Wyświetlacz LED

- Łagodny rozbieg

Materiał/Design

- Wysokiej jakości lakierowane panele boczne.

- Misa ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 l - maksymalnie 2,7
kg lekkiego ciasta lub 1,9 kg ciasta drożdżowego

- Elegancka misa w kolorze czarnym

Wyposażenie

- 3 profesjonalne mieszadła ucieszą każdego miłośnika
precyzyjnej i szybkiej pracy: końcówka do mieszania
wykończona silikonem, końcówka do ubijania oraz hak do
zagniatania ciasta

- Rozdrabniacz do warzyw i owoców z 4 rodzajami tarcz
tnących (7 funkcji): dwustronna tarcza do krojenia na plasterki
(grube i drobne), dwustronna tarcza do krojenia na wiórki
(grube i drobne), tarcza do drobnego tarcia oraz dwustronna
tarcza SuperCut ze specjalnym zygzakowatym nożem do
precyzyjnego krojenia np. dojrzałych pomidorów na plastry

- Praktyczne etui do przechowywania wyposażenia

- Przezroczysta pokrywa misy chroniąca przed
rozpryskiwaniem, duży otwór ułatwiający dodawanie
składników

- Kod QR na opakowaniu do pobrania książki z przepisami
kulinarnymi

Bezpieczeństwo

- Specjalne silikonowe przyssawki zapobiegające przesuwaniu
się urządzenia podczas pracy

- Ochrona przed przeciążeniem

- Zabezpieczenie przed włączeniem urządzenia w przypadku
złego podłączenia wyposażenia dodatkowego

2/2


