
Robô de cozinha, MUM4, 500 W, Branco
MUM4405

Acessórios incluidos
1 x Tampa
1 x Pá em metal para massas grossas
1 x Taça de batidos em plástico
1 x Pá para mexer
1 x Pá para bater claras

Acessórios opcionais
MUZ45AG1 Disco de corte para vegetais asiáticos, MUZ45KP1
Disco de corte para batatas fitas, MUZ45PS1 Disco para cortar
batatas em palitos, MUZ45RS1 Disco para ralar, MUZ45RV1
Acessório para raspar, MUZ45SV1 Molde para biscoitos,
MUZ45XCG1 Moinho 3 em 1, MUZ45XTM1 TastyMoments,
MUZ4EB1 Acessório para fazer gelados, MUZ4ER2 Tigela,
MUZ4GM3 Moinho de cereais, MUZ4KR3 Tigela, MUZ4MM3
Misturador multifuncional, MUZ4MX2 Copo misturador, MUZ4ZP1
Espremedor de citrinos, MUZ4ZT1 Suporte para acessórios

MUM4 - Qualidade excepcional Bosch,
extensa gama de acessórios.

Technical data
Dimensões do produto (mm) :  265 x 265 x 305
Dimensões do produto embalado :  290 x 285 x 425
Dimensões da palete :  190.0 x 80.0 x 120.0
Número standard de unidades por palete :  48
Peso líquido (kg) :  3,341
Peso bruto (kg) :  4,0
Código EAN :  4242002245737
Classificação da ligação (W) :  500
Voltagem (V) :  220-240
Frequência (Hz) :  50/60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  120,0
Tipo de ficha :  Ficha Gardy/K.sem terra
Certificados de aprovação :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Robô de cozinha, MUM4, 500 W, Branco
MUM4405

MUM4 - Qualidade excepcional Bosch,
extensa gama de acessórios.

- Potência: 500 W

- Sistema de mistura 3D "Multi-motion-drive", para obtenção
dos melhores resultados durante o processamento dos
alimentos

- 4 velocidades / velocidade de operação, stand-by

- Taça ( 3,9 l ) para 0,75 kg de farinha e ingredientes (máxima
mistura de massa 2 kg), inclui tampa com funil de enchimento

- Braço multifunções com 3 eixos de posição para uma
transmissão de potência optimizada

- Set-Patisserie incluído: vara para bater, acessório para
amassar, acessório para mexer

- Máxima segurança graças à protecção contra
sobreaquecimento

- Tampas para os eixos que não estão a ser utilizados

- Fácil limpeza graças a superfícies planas e acessórios aptos
para a máquina de lavar loiça

- Pés antideslizantes

- Easy storage: armazenamento simples e rápido do cabo

- Extensa gama de acessórios opcionais
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