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Konyhai robotgépek

Konyhai robotgép
MUMXX40G

60 év tapasztalatának esszenciája: a
MaxxiMUM automatikus SensorControl
funkcióval, teljesen fém házzal, kiváló
Bosch minőségben.
● SensorControl: tökéletes tejszínhab, nem pedig vaj!

Egyszerűen, gombnyomásra, hála az automata funkciónak.
Tojásfehérjével is működik.

● Extrém teljesítmény: hosszú élettartam, gyors és tökéletes
eredmény minden alkalommal, hála a legerősebb motornak a
piacon (1600 watt)

● 3D Bolygómozgás: gyors és tökéletes keverés, hála a
továbbfejlesztett bolygómozgást végző keverőkarnak, ami
keverés közben egyedi háromdimenziós mozgást végez.

● Kifinomult kezelési koncepció: rendkívül ergonomikus
megoldások az egyszerű töltés, a feldolgozás és kiöntés
érdekében

● Több mint 120 funkció lehetséges: a legkülönbözőbb
kiegészítőknek köszönhetően. Tartalmazza az 5.4 l-es
rozsdamentes acél tálat, teljesen szilikon habverőt, fém
habverőt, nagy teljesítményű dagasztószárat, ThermoSafe üveg
turmixgépet, aprítót 4 tárcsával és még sok mást is

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  308 x 338 x 369
A paletta méretei :  185 x 80 x 120
Készülékek száma palettánként :  16
Nettó súly (kg) :  12,8
Bruttó súly (kg) :  14,9
EAN-kód :  4242002801858
Teljesítményigény (W) :  1600
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia :  50/60
Hálózati kábelhossz :  110,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelt

Beépített tartozék
1 x Fedél, 1 x Szeletelőfeltét, 1 x Nemesacél keverőtál, 1 x
Betöltőeszköz, 1 x Fém dagasztóbetét, 1 x Turmixkehely, üveg, 1 x
Megfordítható reszelőkorong, 1 x Reszelőkorong, középfinom, 1 x
Habverő betét

'!2E20AC-iabifi!
Különleges (megvásárolható) tartozék
MUZ45XCG1 3-in-1 aprító/reszelő, MUZ45XTM1 TastyMoments,
MUZ8AD1 Adapter:MUZ8FW1, MUZ8NV1-3, MUZ8AG1 Ázsiai
zölds.szele, MUZ8CC2 Szeletelőfeltét, MUZ8ER3 Keverőtál,
MUZ8FA1 Húsdaráló+adapter MUM8, MUZ8FV1 Gyümölcsprés
előtét, MUZ8FW1 Húsdaráló, MUZ8GM1 Gabonaőrlő, MUZ8KP1
Burgonya szeletelő, MUZ8KS1 Finom reszelő, MUZ8LS4
Tartalék perforált korong, MUZ8LS5 Perforált korong készlet,
MUZ8MM1 Multi-mixer, MUZ8MX2 Mixer feltét, MUZ8NS1 Tészta
feltét, MUZ8NV1 Tészta készítő MUM8 lasagne, MUZ8NV2
Tészta készítő MUM8 tagiatelle, MUZ8NV3 Tészta feltét,
MUZ8PS1 Sültkrumpli korong, MUZ8RS1 reszelő korong,
MUZ8RV1 Reszelő előtét, MUZ8SV1 Kinyomós sütemény előtét,
MUZ8WS2 Kolbásztöltő előtét, MUZ8ZP1 Citrusprés, MUZXEB1
Fagylaltkészítő, MUZXLVL1 Aprító-reszelő-szeletelő készlet
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60 év tapasztalatának esszenciája: a
MaxxiMUM automatikus SensorControl
funkcióval, teljesen fém házzal, kiváló Bosch
minőségben.

Kiváló eredmények

- SensorControl: tökéletes tejszínhab, nem pedig vaj!
Egyszerűen, gombnyomásra, hála az automata funkciónak.
Tojásfehérjével is működik.

- 3D Bolygómozgás: gyors és tökéletes keverés, hála a
továbbfejlesztett bolygómozgást végző keverőkarnak, ami
keverés közben egyedi háromdimenziós mozgást végez.

- Dagasztó szenzor: állandó keverési sebesség minden
alkalommal, még nehéz tésztánál, nagy mennyiség esetén is
biztosítja a gyors és tökéletes eredményt

- Extrém teljesítmény: hosszú élettartam, gyors és tökéletes
eredmény minden alkalommal, hála a legerősebb motornak a
piacon (1600 watt)

Rugalmasság

- Kibővíthető az egyedi megvásárolható tartozékokkal

Kényelem

- Könnyen tölthető: hála a spriccelésvédő fedélbe pattintható
nagy tölcsérnek; a keverőszár automatikusan parkolóállásba
áll, távol a tölcsértől, így nincs útban a további összetevők
betöltése során

- Egyszerűen kiöntés: extra nagy, rozsdamentes acélból készült
tál (5,4 l), két kényelmes fogantyúval és hasznos kiöntővel

- 7 sebességi fokozat

- EasyArmLift: a 3 zónás multifunkciós kar könnyű és egyszerű
mozgatását teszi lehetővé, egy gombnyomásra

- Lágy működési felfutás

- Kábelfelcsévélő automatika

Anyag/Dizájn

- Elegáns kialakítás: a robusztus, teljesen fémből készült ház,
csiszolt fém díszítéssekkel kombinálva hosszan tartó prémium
megjelenését biztosít

Beépített tartozékok

- Habverő: tökéletes keverési/habverési teljesítmény, mivel a
keverő tökéletesen illeszkedik a tál kontúrjába, így keverve
össze minden összetevőt - hasonlóan egy puha spatulához

- Teljesen fém 10 szegmensű habverő: állítható magasságú a
tökéletes feldolgozáshoz, kisebb vagy nagyobb mennyiségű pl.
tejszín vagy tojásfehérje esetére

- Nagy teljesítményű dagasztó villa: a speciális forma lehetővé
teszi, hogy a villa "vágja" a tésztát, majd újra összegyúrja. Az
eredmény egy sokkal intenzívebb dagasztás

- ThermoSafe kehely: hideg- és melegbiztos üvegkehely forró
levesek, fagyasztott gyümölcs turmixok, vagy bármely más
folyadék számára, 1,75 literes kapacitással

- Gyors aprítás: folyamatos aprító/reszelő 4 tárcsával
vágás, reszelés, szeletelés és így tovább. Megfordítható
professzionális Supercut tárcsa, közepfinom reszelő,
megfordítható reszelő tárcsa finom és durva fokozattal, ázsiai
zöldség daraboló tárcsa

Biztonság

- Magas fokú biztonság a motorház borításának köszönhetően

- Elektronikus biztonsági kikapcsolás

- Gumi rögzítőlábak


