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Köksmaskiner

Antracit / silver
MUM48A1
MUM48A1

MUM4- den väl beprövade klassikern bland
köksmaskiner - Bosch-kvalitet full med
tillbehör
● Praktisk allt-i-allo-maskin med bunke i rostfritt stål på 3.9 l.

Kapacitet upp till 2.0 kg deg
● Mångfunktionell med tillbehör för att knåda, vispa, blanda,

skiva, riva och mixa
● MultiMotion Drive knådar degen både i höjd och sidled bör

bästa bearbetning
● Kan kompletteras med olika tillbehör efter behov - t.ex.

glassmaskin, matberedartillsats, passertillsats, kaksprits m.m.
● Enkel och säker att använda. Diskmaskinbara tillbehör (ej

köttkvarn) som gör renhållningen enkel

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  265 x 265 x 305
Pallmått i cm (H x B xD) :  192 x 80 x 120
Antal per pall :  48
Nettovikt (kg) :  4,7
Bruttovikt (kg) :  5,4
Anslutningseffekt (W) :  600
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Anslutningskabelns längd (cm) :  120,0
Elkontakt :  kontakt utan jord

Medföljande tillbehör
1 x Lock, 1 x Grönsaksskärare med eget stativ, 1 x Blandarskål i
metall, 1 x Degkrok, metall, 1 x Vändbar raspskiva, 1 x Rivskiva,
mellan, 1 x Rörarm/Visp, 1 x Vändbar skärskiva, 1 x Recept-DVD

'!2E20AC-gegfde!
Extra tillbehör
MUZ45FV1 Passertillsats, MUZ45PS1 Pommes-frites-skiva,
MUZ45RV1 Rivtillsats, MUZ45XCG1 3-i-1 multihack - MUM4,
MUM5, MaxxiMUM, MUZ45XTM1 TastyMoment - MUM4, MUM5,
MaxxiMUM, MUZ4EB1 Glassberedare, MUZ4ER2 Blandarskål,
MUZ4GM3 Sädeskvarn, MUZ4KR3 Blandarskål, MUZ4MM3
Matberedartillsats, MUZ4MX2 Mixer, MUZ4MX3 Mixer, MUZ4ZP1
Citruspress, MUZ4ZT1 Tillbehörshållare
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Antracit / silver
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MUM48A1

MUM4- den väl beprövade klassikern bland
köksmaskiner - Bosch-kvalitet full med
tillbehör

Utmärkt resultat

- 600 watt stark motor

- 4 hastigheter och pulsfunktion

- "Multi-motion-drive" bearbetar degen både i sid och höjdled
för bästa knådning

Mångsidighet

- Multifunktionsarm med 3 drivuttag i olika lägen

- Kan kompletteras med en mängd praktiska tillbehör

Bekvämlighet

- Lätt att rengöra - tillbehören (förutom köttkvarn) kan diskas i
maskin

- Sladdfack för smidig förvaring

Material och design

- Rostfri bunke på 3.9 l. Kapacitet 0.75 kg mjöl + övriga
ingredienset - max 2 kg kakdeg eller 1.5 kg jäsdeg. Stänklock
med påfyllningsöppning

Medföljande tillbehör

- Degkrok, ballongvisp och grovvisp

- Grönsaksskärare med 3 skivor (5 funktioner). Vändbar
skärskiva, vändbar rivskiva och skiva för fin strimling

- Interaktiv recept DVD med instruktioner för användning av
tillbehör

Säkerhet

- Täcklock för drivuttagen som inte används

- Står stadigt på bänken tack vare sugfötter av gummi


