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Kuchyňské roboty

OptiMUM
Kuchyňský robot
MUM9BX5S61

Kuchyňský robot OptiMUM v elegantním
provedení. Se zabudovanou váhou, funkcí
SensorControl Plus a 1500 W dosáhnete
vždy skvělých výsledků.
● Praktické - díky zabudované váze si všechny přísady můžete

odvážit přímo v míse.
● S pomocí inteligentních automatických programů

SensorControl Plus dosáhnete ideální konzistence při hnětení
kynutého těsta, přípravě šlehačky a šlehání bílků. Vestavěné
stopky umožňují individuální nastavení doby míchání.

● Perfektně zpracované těsto díky silnému 1500 W motoru a
inteligentnímu senzoru na těsto, odolnost díky celokovové
konstrukci a všestrannost díky kvalitnímu příslušenství.

● 3D planetární míchání zajistí, že se těsto nelepí k okrajům
mísy a je vždy důkladně promícháno. Velká míchací mísa z
nerezové oceli o objemu 5,5 litru má dvě držadla pro snadnou
manipulaci.

● Příslušenství se snadno nasazuje díky barevnému označení.

Technické údaje
Rozměry spotřebiče (mm) :  337 x 222 x 433
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  400 x 395 x 795
Rozměry palety :  175 x 80 x 120
Počet spotřebičů na paletě :  12
Hmotnost netto (kg) :  16,9
Hmotnost brutto (kg) :  19,1
EAN :  4242005036431
Příkon (W) :  1500
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 průběhový kotouč, 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 strouhací kotouč, 1 x hrubé
struhadlo, 1 x kotouč na jemné strouhání, 1 x šlehací metly, 1 x
krájecí kotouč, 2 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 Nástavec na krájení kostek, 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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OptiMUM
Kuchyňský robot
MUM9BX5S61

Kuchyňský robot OptiMUM v elegantním
provedení. Se zabudovanou váhou, funkcí
SensorControl Plus a 1500 W dosáhnete
vždy skvělých výsledků.

Skvělé výsledky

- SensorControl Plus: přístroj pozná, kdy jsou kynuté těsto,
šlehačka, nebo vajčné bílky hotovy a sám se zastaví.

- Silný a odolný 1500 W motor - poradí si i s velmi těžkými těsty

- 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

- Zabudovaná váha: přísady mohou být váženy přímo v míse -
šetří čas během přípravy

- SensorControl Plus: místo dohlížení na přístroj se můžete
věnovat jiným věcem

- Vestavěné stopky: nastavte dobu provozu, přístroj se pak sám
zastaví

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

- Extra velká mísa z nerezové oceli o objemu 5,5 litru se dvěma
rukojeťmi na 3,5 kg třeného, nebo 3 kg kynutého těsta

- 7 rychlostí a pulsní funkce

- EasyArmLift: snadná manipulace s pracovním ramenem

- Automatické navíjení kabelu

Materiál / Design

- Stylový doplněk do kuchyně, kterým se budete chtít chlubit

- Pevné a odolné tělo z hliníkové slitiny

- Krytky pohonů z nerezové oceli

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

- Masomlýnek pro přípravu rybích a zeleninových terin, klobás
a mletého masa na všechny způsoby. Rychlost mletí až 2 kg za
minutu. Sítka s hrubostí 3 mm, 5 mm a 8 mm.

- Průběhový krouhač s 5 nerezovými kotouči na krájení,
strouhání a krouhání: oboustranný kotouč na tenké a tlusté
plátky, oboustranný kotouč na krouhání (hrubé a jemné),
kotouč na středně hrubé strouhání, kotouč na jemné strouhání
a kotouč na nudličky (např. do asijských jídel).

- Praktický kostičkovač, vhodný zejména na zpracování většího
množství. Rychle a snadno nakrájíte na rovnoměrné kostičky
(9 mm x 9 mm) maso, zeleninu, brambory, nebo ovoce.


