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מכשירי מטבח

מעבד מזון משולב
1250 וואט

בגימור נירוסטה מוברשת / אפור מטאלי
MCM68885

חוסך במקום אך לא באפשרויות עד 45 שימושים שונים
במכשיר אחד

למגוון רחב של שימושים: קיצוץ, חיתוך, לישה, בצק, קרם ועוד●
מנוע רב עוצמה 1250 וואט המסוגל להתמודד עם כמויות גדולות של מזון●

ורכיבים קשים במיוחד בקלות וללא מאמץ
קערה XXL בקיבולת של 3.9 ליטר ובלנדר בנפח 1.5 ליטר●
●SuperCut להב חדשני כפול ומשונן
●

קוצץ וחותך בצורה מושלמת●
●

בכל שימוש●
אביזר לחיתוך קוביות, חותך הכל לקוביות מושלמות (0.8 ס"מ): גבינות,●

ירקות, פירות או בשר.

נתונים טכניים
x 250 x 300 430  : (מ"מ) מידות המוצר
x 80 x 120 175  : מידות משטח
מספר יחידות סטנדרטי במשטח :  24
משקל נטו (ק"ג) :  6.3
משקל ברוטו (ק"ג) :  7.8
EAN :  4242002736778 קוד
דירוג חיבור (ואט) :  1250
מתח (וולט) :  220-240
תדירות (הרץ) :  50/60
Gardy plug without earthing  : סוג התקע

!2E20AC-hdghhi!'
אביזרים נלווים אופציונליים

: MUZ45AG1
: MUZ45KP1
: MUZ45PS1
: MUZ45RS1
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אביזר לחיתוך קוביות, חותך ירקות ופירות טריים ומבושלים לקוביות מושלמות-
בורר לשליטה מלאה על המהירות, הפעלה לסירוגין ותאורת LED להנחיית-

המשתמש
קערה ענקית 3.9 ליטר, יכולה להכיל 750 גרם קמח + מרכיבים, מקסימום 1.5-

ק"ג בצק, כולל מכסה עם פתח הזנה רחב ודוחסן כפול המשלב מדיד כמויות
בלנדר פלסטיק 1.5 ליטר לערבוב, ערבול וקיצוץ-
סכין רב תכליתית (Supercut) לקבלת תוצאות חיתוך משלמות בכל פעם-
דיסקית לחיתוך בגודל משתנה (עבה ודק) ודיסקית לגירוד משתנה (גס ועדין)-
דיסקית לאכול אסייתי (ג'וליאן) לחיתוך ירקות לפסים דקים-
הדיסקיות מנירוסטה איכותית-
מתקן לדיסקיות ליציבות מושלמת ואטימה מוחלטת בזמן העבודה-
מלוש לבצק-
מקצף (נירוסטה) להכנה של קצפת, ביצים ותערובת לעוגה-
תיק לאחסון האביזרים-
אחסון קל: אחסון פנימי של כבל החשמל, לאחסון פשוט ומהיר-
מכסי נעילה בטוחה-
רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת-


