
 
 

MUM58235 מדגם Bosch מיקסר 

 תכונות עיקריות

 MUM5 - מיקסר משולב רב עוצמה עטור הפרסים בעיצוב, מבצע מגוון רחב מאוד של
Bosch פעולות, קל לשימוש ובאיכות יוצאת מן הכלל של 

 קערת נירוסטה גדולה (2 ק"ג בצק) ובורר של 7 מהירויות בתוספת פונקצית הפעלה לסירוגין
 עבור חווית אפייה מושלמת

 Easy Arm Lift: הרמה קלה וחסרת מאמץ של הזרוע רב-תכליתית עם 4 מצבי תמסורת
 בלחיצה של כפתור

 קל ובטוח לשימוש (טכנולוגיית Bosch); קל לניקוי (אביזרים ניתנים לניקוי במדיח כלים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוצאות מעולות

 בעל מערכת הפעלה ייחודית Multi Motion Drive לניצול אופטימלי של חלל הקערה,
 מאפשרת לקפל בצק, משפרת את איכות ההקצפה ומקצרת את משך ההפעלה

 בקרת מהירות אלקטרונית חכמה - שומרת על מהירות קבועה בכל עת, גם עם קמח מלא או
 בכמויות גדולות

LED בורר בעל 7 מהירויות + הפעלה לסרוגין ותאורת חיווי 

 מנוע 1000W רב עוצמה

 רב-שימושי
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 זרוע רב-תכליתית עם מגוון רחב של אביזרים ו-4 מצבי תמסורת להעברת אנרגיה
 אופטימלית

 מגוון רחב של אביזרים אופציונליים

 נוחות

 התחלה עדינה: מפעיל את המיקסר במהירות נמוכה ועובר למהירה בכדי למנוע התזה
 בתחילת השימוש

 EasyArmLift: בלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן להזיז את הזרוע הרב תכליתית לעמדה
 הנחוצה

 אחסון קל: אחסון פנימי של כבל החשמל, לאחסון פשוט ומהיר

 קל לניקוי: ניתן להכניס את האביזרים למדיח

 תצוגת LED לפעולה תקינה ולחיווי תקלה

 עיצוב / חומרים

 קערת נירוסטה עם קיבולת של l 3.9, מאפשרת לעבד עד 2 ק"ג בצק (1 ק"ג קמח +
 תוספות) ו/או להקציף עד 10 ביצים

 אביזרים נלווים

 מעבד מזון פתוח כולל 3 דיסקיות (דיסקית פריסה דו צדדית, דיסקית גירוד דו צדדית,
 דיסקית פומפיה)

 מכסה שקוף מונע התזה לקערה עם פתח מילוי

 אביזרי אפייה: וו לישה, וו גיטרה ומקצף

 קערת פלסטיק נוספת

 תיק לאחסון האביזרים

 בטיחות

 מנגנון בטיחות אלקטרוני, מונע הפעלה לא בטיחותית של המיקסר

 בטיחות גבוהה בשל הגנה בפני התחממות יתר

 רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת
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