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Kuchynské roboty

MCM68861 Šetrí miestom, nie však možnosťami - až 50
rôznych funkcií.
● Pre multifunkčné použitie s viac ako 50 funkciami pre sekanie,

strúhanie, krájanie, miesenie cesta, taktiež citrusovač a
omnoho viac...

● Výkonný - 1250 W si hravo poradí s veľkým množstvom aj so
zložitými receptami.

● XXL misa s kapacitou 3,9 l, na až 1,5 kg cesta a prídavný mixér
na 1,5 l.

● Inovatívny multifunkčný nôž Supercut pre vždy perfektné
výsledky.

● Praktický mini sekáčik na malé množstvá byliniek, mäsa, syru,
ovocia, zeleniny, atď.

Technické údaje
rozmery spotrebiča (mm) :  430 x 250 x 300
rozmery palety :  175 x 80 x 120
počet spotrebičov na palete :  24
Hmotnosť netto (kg) :  6,1
hmotnosť brutto (kg) :  7,6
EAN :  4242002736907
príkon (W) :  1250
napätie (V) :  220-240
frekvencia (Hz) :  50/60
typ zástrčky :  Gardy zástrčka bez uzemnenia
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Zvláštne príslušenstvo
MUZ45AG1 : Kotúč pre azijskú kuchyňu
MUZ45KP1 : Kotúč na zemiaky
MUZ45PS1 : Kotúč na zemiakové hranolky
MUZ45RS1 : Strúhací kotúč
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MCM68861

Šetrí miestom, nie však možnosťami - až 50
rôznych funkcií.

Skvelé výsledky

- Plynulé nastavenie rýchlosti, momentový stupeň a pulzná
funkcia, LED display.

- Super krájací multifunkčný nôž pre trvalo perfektné výsledky
sekania.

- Veľká priehľadná plastová miešacia misa s objemom 3,9 l
pre 750 g múky a ďalších prísad (max 1,5kg cesta), vrátane
vrchnáka s lievikom a plniacim otvorom.

Príslušenstvo

- Plastový mixérový nádstavec 1,5 l.

- Mini sekacia nádoba s QuattroBlade nožom pre sekanie
menšieho množstva byliniek, mäsa, syru, ovocia, zeleniny atď.

- Krájací obojstranný kotúč (silný a tenký) a strúhací
obojstranný kotúč (hrubý a jemný) z nehrdzavejúcej ocele.

- Kotúč na hranolky.

- Kotúče z nehrdzavejúcej ocele na sekanie, krájanie, strúhanie,
vrátane krájača na prípravu zeleniny pre ázijskú kuchyňu a disk
na krájanie zemiakov na prípravu vegetariánskych jedál.

- Držiak diskov pre extra stabilitu.

- Plastový hnetací hák.

- Šľahacia a miešacia metla z nehrdzavejúcej ocele pre výrobu
krémov, šľahanie vaječných bielkov a miesenie ľahkého cesta.

- Lis na citrusy.

Bezpečnosť

- Vysoká bezpečnosť vďaka aretáci vrchnáka miešacej misy a
mixérového nádstavca.

- Prísavné gumové nožičky pre väščiu stabilitu.

Design pre úsporu miesta.

- Praktická taštička na príslušenstvo.

- Jednoduché skladovanie: priehradka na kábel pre jednoduché
a rýchle uloženie kábla.


