
1/2

Kuchynské roboty

MUM4655EU
Univerzálny kuchynský robot, farba biela
ProfiMixx 46 electronic
MUM4655EU

Zvláštne príslušenstvo
MUZ45AG1 Kotúč pre azijskú kuchyňu, MUZ45FV1 Nástavec
na lisovanie ovocia, MUZ45KP1 Kotúč na zemiaky, MUZ45LS1
Sada dierovaných kotúčov, MUZ45PS1 Kotúč na zemiakové
hranolky, MUZ45RS1 Strúhací kotúč, MUZ45RV1 Hrubé strúhadlo,
MUZ45SV1 Nástavec na prípravu striekaného cesta, MUZ45XCG1 3
v 1 multimlýnek, MUZ45XTM1 5 v 1 multimlýnek, MUZ4EB1 Šľahač
na zmrzlinu, MUZ4ER2 Miešacia miska, MUZ4FW3 Mlynček na
mäso, MUZ4GM3 Mlynček na obilie, MUZ4KR3 Miešacia miska,
MUZ4MM3 Multimixér, MUZ4MX2 Mixérový nástavec, MUZ4MX3
Mixérový nástavec, MUZ4ZP1 Lis na citrusy, MUZ4ZT1 Držiak
príslušenstva

MUM4 - predstavuje rokmi vyskúšanú a
osvedčenú klasiku medzi spracovaním
potravín - môže sa pochváliť výnimočnou
Bosch kvalitou a širokou škálou
príslušenstva. Víťaz testu Stiftung
Warentest.
● Víťaz Stiftung Warentest - praktický všestranný pomocník s

veľkou miešacou misou (3,9l - max. množstvo cesta 2 kg).
● MultiMotion Drive vymieša zmes prísad do dokonalosti, a to

vďaka dynamickému 3-D systém miešania.
● Možné rozšírenie príslušenstva, aby vyhovoval vašim potrebám

s celým radom vysoko kvalitného príslušenstva, ak už nie sú
dodávané ako štandard, napr. zmrzlinovač, univerzálny mixér,
mlynček na mäso, nadstavec na pasírovanie, nádstavec na
výrobu pečiva, mlynček na mak a olejnaté semená, citrusovač a
mnohé ďalšie...

● Jednoduché a bezpečné použitie (Bosch technology), ľahko sa
čistí (príslušenstvo je možné umývať v umývačke riadu).

Technické údaje
rozmery spotrebiča (mm) :  265 x 265 x 305
rozmery zabaleného spotrebiča (mm) :  320 x 300 x 510
rozmery palety :  178 x 80 x 120
počet spotrebičov na palete :  30
Hmotnosť netto (kg) :  6,0
hmotnosť brutto (kg) :  7,0
EAN :  4242002250465
príkon (W) :  550
napätie (V) :  220-240
frekvencia (Hz) :  50/60
typ zástrčky :  Gardy zástrčka bez uzemnenia
aprobačné certifikáty :  CE, Eurasian, VDE
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- 550 W motor
- 4 pracovné rýchlosti, parkovacia pozícia
- multifunkčné rameno s 3 stupňovým pohonom v rozdielnych

polohách
- plastová misa na miesenie až 1 kg cesta + prísad (max.

množstvo cesta 2,7 kg) vč. modrého priehľadného krytu proti
odstriekavaniu s plniacim otvorom

- hnetací hák, šľahacie a miešacie metly
- plastový mixér 1 l
- priebehový krájač s tromi kotúčmi
- mlynček na mäso
- priebehový strúhač s 3 kotúčmi, hnetací hák, šľahacia a

miešacia metla
- jednoduché skladovanie: priehradka na kábel pre jednoduché

a rýchle uloženie kábla
- kryt pre 2 zvláštne prevádzky
- jednoduché čistenie vďaka hladkému povrchu a príslušenstvu

vhodnému do umývačky riadu
- vysoká bezpečnosť vďaka ochrane proti preťaženiu
- prísavné gumové nožičky pre väščiu stabilitu
- možnosť dovybavenia individuálnym zvláštnym príslušenstvom


