
Keukenmachine, MUM5, 900 W, Wit
MUM54A00

Toebehoren
1 x Deksel
1 x Roestvrijstalen mengkom
1 x Metalen kneedhaak
1 x Klopper-menger
1 x Eiwitklopper

Optionele accessoires
MUZ45MX1 Glazen mixerbeker, MUZ45PS1 Schijf voor frieten,
MUZ45XCG1 3-in-1 chopper, MUZ45XTM1 TastyMoments
5-i-1 multihakker, MUZ5BS1 BakingSensation, MUZ5CC2
Groentesnijder, MUZ5EB2 Ijsbereider, MUZ5ER2 Mengkom,
MUZ5FW1 Vleesmolen, MUZ5GM1 Graanmolen, MUZ5KR1
Mengkom, MUZ5MM1 Multimixer, MUZ5MX1 Mixerbeker, MUZ5PP1
Accessoire set Pasta Passion, MUZ5VL1 Accessoire set VeggieLove,
MUZ5ZP1 Citruspers

De perfecte start voor de eerste eigen
keuken
● 7 snelheidsstanden en een momentstand.
● Automatische parkeerstand voor eenvoudig gebruik van de

kom. De roergarde, klopper of kneedhaak wordt geparkeerd
aan de achterzijde van de kom bij het schakelen op de snelheid
'0'.

● EasyArmLift: de mengarm moeiteloos verplaatsen met één
druk op de knop.

● Gemakkelijk te reinigen dankzij vaatwasserbestendige
accessoires.

● Optimale stabiliteit en veiligheid dankzij de anti-slip zuigvoetjes
en veiligheidssystemen

Technische Data
Afmetingen (HxBxD) :  282 x 280 x 271  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :  352 x 400 x 400  mm
Palletafmetingen :  190.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet :  30
Nettogewicht :  5,1  kg
Brutogewicht :  6,0  kg
EAN-code :  4242002823942
Aansluitwaarde :  900  W
Spanning :  220-240  V
Frequentie :  50/60  Hz
Lengte elektriciteitssnoer :  110,0  cm
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE

'!2E20AC-icdjec!

1/2



Keukenmachine, MUM5, 900 W, Wit
MUM54A00

De perfecte start voor de eerste eigen
keuken

- 3D PlanetaryMixing: de gardes bewegen in drie richtingen
tegelijkertijd, zodat alle ingrediënten perfect gemengd
worden.

- RVS mengkom met 3.9 l inhoud

- Multifunctionele arm met drie aandrijvingsposities

- Aantal snelheden: 7 met Momentschakeling

- Gemakkelijk te reinigen dankzij vaatwasmachinebestendige
accessoires.

- Easy Arm Lift: moeiteloos bedienen van de multifunctionele
arm met een druk op de knop.

- Optimale stabiliteit dankzij de anti-slipvoetjes

- Motor bouwt geleidelijk de snelheid op om spetteren te
voorkomen.

- Praktische snoeropberging (handmatig)

- Elektronische toerentalregeling voor een constante snelheid.

- Herinschakelingsbeveiliging

- Automatische parkeerstand voor het gemakkelijk vullen van de
kom.

- Zeer veilig dankzij oververhittingsbeveiliging

- LED aanduidingen

- Krachtige 900 Watt motor

- Transparant anti-spatdeksel met vulschacht

- RVS kneedhaak, RVS roergarde en RVS klopgarde

- Breed assortiment aan optionele accessoires beschikbaar via
de website of retailer
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