
Tesztgyőztes Bosch  
konyhai robotgép! 
MUM4655EU



A Bosch legnépszerűbb konyhai robotgépe a konyhában  
az Ön legnagyobb segítsége. 

    * Először 2002-ben 14 konyhai robotgép tesztelése során lett kategóriája győztese.
  ** Minden vizsgált kategóriában 0,5-től 5,5-ig terjedő skálán pontozzák a termékeket, mely esetben 0,5=nagyon jó, 5,5=hiányos.

MUM4655EU – Univerzális konyhai robotgép

Tésztagyúrás, habverés, turmixolás, uborka szeletelés, 
sajt reszelés, húsdarálás, fagylaltkészítés és még  
számtalan más konyhai művelet egyetlen géppel.

•  550 W-os motorteljesítményű motor,  
mikroprocesszoros vezérléssel

• 4 működési sebesség, külön parkolóállás
• 3 munkaállásba állítható multi-funkciós meghajtó kar
• Feldolgozó kapacitás: max. 2,7 kg massza
• Automatikus motorvédő kapcsoló túlterhelés ellen

Multifunkciós, állítható karjának köszönhetően erős, gyors, hosszú élettartamú és halk – egyszóval zseniális.  
Nincsen a keverőedénybe – alulról benyúló – zavaró meghajtó kar, így a tál űrtartalma teljes mértékben  
kihasználható és akár a különböző munkafolyamatok között pillanatok alatt könnyen, egyszerűen tisztítható.

„Multi-motion-drive” meghajtó rendszer: a dagasztó-, habverő-, illetve keverővilla dinamikus bolygómozgást végez, 
így mindenhova elér a keverőtálban, akár egyetlen tojást is könnyedén felver.  

A számtalan tartozékkal ellátott készülék, igény szerint, különféle kiegészítőkkel tovább bővíthető, így könnyítve 
meg a konyhai műveletek egész sorát.

 A Stiftung Warentest egy független német fogyasztóvédelmi alapítvány,  
melynek fő feladata a különböző fogyasztási cikkek vizsgálata és összehasonlítása 
adott termék kategóriákban. Független kutatók, valamint jól képzett szakemberek 
modern műszerek segítségével – az alapítvány közel 50 éves működése óta – több 
mint 72.000 terméket teszteltek.

2010-ben 19 különböző konyhai robotgépet teszteltek a következő szempontok 
alapján: ár, technikai jellemzők, funkciók, kezelhetőség, használati utasítás/recep-
tek, sokoldalúság, terhelhetőség, működési zaj, biztonság.

Az összesített pontszámok alapján a BOSCH MUM4655EU konyhai  
robotgép JÓ (2,1) eredménnyel a legjobb minősítést kapta.**

JÓ
MUM 4655EU

Tesztelve:
19 konyhai robotgép

 

Teszt kiadásának 
időpontja:
2010. október

T E S Z T G Y Ő Z T E S

Alaptartozékok:

• Műanyag keverőtál (3,9 liter)
•  Dagasztóvilla tésztaleválasztóval,  

habverő- és keverővilla
• Műanyag turmixfeltét (1 liter)
•  3 féle szeletelő-reszelő korong, melyek  

közül 2 dupla oldalas (összesen 5 funkció)
• Húsdaráló
• Tartozéktároló, kábeltartó rekesz

A Bosch MUM4655EU konyhai robotgép ismét* a Stiftung Warentest kategória-győztese lett! 



Külön megvásárolható tartozékok

Zöldségszeletelő 
MUZ 4 DS 2*

Tartozékok: 1 középfinomságú reszelőkorong,  
1-1 kétoldalas reszelő- és szeletelő tárcsa  
(= 5 funkció), biztonsági reteszelő

• A behelyezett korongtól függően 
 - uborka, retek stb. szeletelésére 
 -  répa, alma, zeller, vöröskáposzta stb. reszelésére
 -  csokoládé, kemény sajt, diófélék  

és hasonlók reszelésére
•  Biztonsági reteszelő: a behelyezett  

korongok csak lezárt fedélnél foroghatnak

Opcionális kiegészítő feltétek:

Húsdaráló 
MUZ 4 FW 101*

Tartozékok:  
1 db 4,5 mm-es lyuktárcsa, betöltőtálca, tömőrúd

•  Friss hús darálására, pl. tatár beefsteakhez  
vagy fasírozotthoz

Opcionális kiegészítő feltétek:

Julienne-szeletelőkorong
MUZ 4 JS 1

•  Zöldségfélék hosszú, keskeny  
csíkokra történő szeletelésére

Lyuktárcsa készlet  
MUZ 4 LS 1

•  Egy-egy Ø 3 mm-es és  
Ø 6 mm-es lyuktárcsa

Pommes frites- 
szeletelőkorong
MUZ 4 PS 2

•  Hasábburgonya gyors és tiszta szeletelésére

Daráló előtét  
MUZ 4 RV 1

•  Mandula, diófélék, parmezánsajt és  
szárított zsemle darálására

Előtét kinyomós  
süteményekhez 
MUZ 4 SV 1

•  4 különféle alakú fém előtétforma  
kinyomós sütemények formázására

Gyümölcsprés – MUZ 4 FV 1

•  Bogyós gyümölcsfélék,  
paradicsom, csipkebogyó  
kipréselésére (mustkészítés)

•  Működtetésével egyidejűleg  
pl. a ribizlit automatikusan  
lehámozza és magtalanítja

Durva  
reszelőkorong
MUZ 4 RS 1

•  Nyers burgonya reszelésére pl. krumplilángos  
vagy knédli készítéséhez

*MUM4655EU alaptartozékai.
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Citrusprés –  
MUZ 4 ZP 1

•  Minden citrusféléhez  
alkalmazható

Multi-mixer  
MUZ 4 MM 3 
Tartozékok: aprítókés, korongtartó, 1 közép-finomságú 
reszelőkorong,1-1 kétoldalas reszelő- és szeletelő 
korong (= 5 funkció)

•  Gyógynövény, fűszer, gyümölcs, dió, mandula,  
étcsokoládé, sőt tatár beefsteakhez való  
hús aprítására is alkalmazható

Gabonaőrlő  
MUZ 4 GM 3 (olajos magvakhoz is)

•  Kukorica kivételével mindenféle mag  
(még olajtartalmú is), valamint szárított  
gomba és gyógynövények őrlésére

•  Fokozatmentes őrlési finomság

Fagylaltkészítő – MUZ 4 EB 1

Tartozékok: tartály, keverőegység, 
spriccelésvédő fedél, levehető 
tartóállvány, keverőlapát

•  Dupla falú termosztartály
•  Egyszerre elkészíthető  

fagylaltmennyiség: 1,1 liter

Műanyag keverőtál
MUZ 4 KR 3*

•  Feldolgozó-kapacitás:  
max. 1 kg liszt + hozzávalók, amellyel 
kb. 2,7 kg tészta készíthető

   *  MUM4655EU alaptartozékai.

Külön megvásárolható tartozékok




