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Kuchyňské roboty

Kuchyňský robot
OptiMUM
MUM9B34S27

Kuchyňský robot OptiMUM v elegantním
provedení. Inteligentní senzor na těsto,
3D planetární míchání a 1400 W vám vždy
zajistí skvělé výsledky.
● Silný 1400 W motor, sada profesionálních nástrojů a

inteligentní senzor pomohou perfektně zpracovat každé těsto.
● Elegantní a odolné celokovové tělo přístroje s vysoce kvalitními

doplňky.
● 3D planetární míchání zajistí skvělé výsledky optimálním

promícháním všech přísad
● Velká nerezová mísa o objemu 5,5 litru umožňuje zpracovat

velká množství, např.3,5 kg třeného těsta, najednou.
● Příslušenství se snadno nasazuje díky barevnému označení.

Technické údaje
Rozměry spotřebiče (mm) :  317 x 222 x 395
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  400 x 395 x 795
Rozměry palety :  175 x 80 x 120
Počet spotřebičů na paletě :  12
Hmotnost netto (kg) :  13,5
Hmotnost brutto (kg) :  16,2
EAN :  4242002957951
Příkon (W) :  1400
Napětí (V) :  220-240
Frekvence (Hz) :  50/60
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certifikáty :  CE, VDE

včetně příslušenství
1 x adaptér, 1 x víko, 1 x nerezová míchací mísa, 1 x plnicí miska,
1 x mlýnek na maso, 1 x kovové hnětací háky, 1 x skleněný mixer,
1 x šlehací metly, 1 x pěchovátko, 1 x sada děrovaných kotoučů 8
mm, 1 x sada děrovaných kotoučů 3 mm
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zvláštní příslušenství
MUZ9AD1 Úhlový převod, MUZ9BS1 Sada: BakingSensation,
MUZ9CC1 , MUZ9ER1 Nerezová mísa pro OptiMUM, MUZ9FW1
Masomlýnek k OptiMUM, MUZ9HA1 Sada HuntingAdventure,
MUZ9KR1 Plastová mísa pro OptiMUM, MUZ9MX1 Skleněný
mixér pro OptiMUM, MUZ9PP1 Sada PastaPassion, MUZ9PP2
Profi nástavec na těstoviny, MUZ9PS1 Kotouč na bramborové
hranolky, MUZ9SC1 Kotouč SuperCut, MUZ9SV1 Nástavec
na přípravu stříkaného těsta, MUZ9TM1 Sada TastyMoments,
MUZ9VL1 Sada VeggieLove, MUZ9VLP1 Sada VeggieLove Plus
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provedení. Inteligentní senzor na těsto, 3D
planetární míchání a 1400 W vám vždy zajistí
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Skvělé výsledky

- Silný a odolný 1400 W motor - i na těžká těsta

- 3D planetární míchání: rychle a velmi důkladné míchání všech
přísad díky ještě více zdokonalenému planetárnímu pohonu s
jedinečným pohybem při míchání ve třech směrech zároveň

- Inteligentní senzor na těsto: stálá rychlost míchání zabezpečí
vždy perfektní, rychlé výsledky, také při těžkém těstě nebo při
velkém množství.

Univerzální

- Rozviňte vaši tvořivost v kuchyni s širokou paletou
příslušenství

- S širokou nabídkou dokoupitelného příslušenství si můžete
přístroj přizpůsobit přesně podle vašich potřeb

Komfort

- Inteligentní detekce příslušenství: kuchyňský robot OptiMUM
rozezná připojené příslušenství a sám si upraví maximální
počet otáček

- Velká nerez mísa o objemu 5,5 l umožní zpracovat až 3,5 kg
třeného těsta nebo až 1,5 kg mouky a přísady na kynuté těsto

- 7 rychlostí a pulsní funkce

- EasyArmLift: snadná manipulace s pracovním ramenem

- Přihrádka na kabel

Materiál / Design

- Stylový doplněk do kuchyně, kterým se budete chtít chlubit

- Pevné a odolné tělo z hliníkové slitiny

Bezpečnost

- Všechny pohony mají krytky

- Pojistka proti náhodnému spuštění motoru

- Gumové nožičky pro větší stabilitu

Příslušenství

- Vždy najdete správný pohon pro příslušenství - pohony i
příslušenství jsou barevně označeny

- Míchací metla perfektně kopíruje obrysy nádoby - úplně
všechny přísady jsou dokonale promíchány

- Celokovová, výškově nastavitelná šlehací metla - můžete
zpracovávat velká i malá množství surovin

- Vysoce výkonný hnětací hák: speciální tvar umožňuje řez
těstem a smíchání těsta dohromady, což má za následek
intenzivní hnětení

- Silnostěnná mixovací nádoba ThermoSafe z tepelně odolného
skla o objemu 2,3 l (užitný objem: 1,5 l) umožňuje snadné
a bezpečné mixování horkých polévek i ledově studených
nápojů. Speciální tvar nádoby potlačuje hluk při mixování

- Pro milovníky masa a ryb: masomlýnek se 3 sítky a nerezovým
táckem


