
Kuchynský robot, OptiMUM, 1500 W,
strieborná
MUM9BX5S61

Zvláštne príslušenstvo
MUZ9AD1 Uhlový prevod, MUZ9BS1 Sada: BakingSensation,
MUZ9CC1 Nástavec na krájanie kociek, MUZ9ER1 Antikoro
misa pre OptiMUM, MUZ9FW1 Mäsomlynček k OptiMUM,
MUZ9HA1 Sada HuntingAdventure, MUZ9KR1 Plastová misa pre
OptiMUM, MUZ9MX1 Sklenený mixér pre OptiMUM, MUZ9PP1
Sada PastaPassion, MUZ9PP2 Profi nástavec na těstoviny,
MUZ9PS1 Kotúč na zemiakové hranolky, MUZ9RV1 Sada strúhadiel,
MUZ9SC1 Kotúč SuperCut, MUZ9SV1 Nástavec na prípravu
striekaného cesta, MUZ9TM1 Sada TastyMoments, MUZ9VL1 Sada
VeggieLove, MUZ9VLP1 Sada VeggieLove Plus

Kuchynský robot OptiMUM v elegantnom
prevedení. So zabudovanou váhou, funkciou
SensorControl Plus a výkonom 1500 W
dosiahnete vždy perfektné výsledky.
● Perfektne spracované cesto vďaka silnému 1500 W motoru

a inteligentnému senzoru na cesto SensorControl Plus,
všestrannosť vďaka kvalitnému príslušenstvu.

● Veľká misa z nehrdzavejúcej ocele s objemom 5,5 l umožňuje
spracovať veľké množstvo, napr. 3,5 kg treného cesta naraz.

● Integrovaná váha: všetky prísady je možné vážiť priamo v mise
alebo v príslušenstve.

● Elegantné a odolné celokovové telo s vysoko kvalitnými
detailami vám zabezpečia dlhotrvajúcu radosť zo spotrebiča.

● Perfektné výsledky vďaka 3D planetárnemu miešaniu: pre
optimálne premiešanie všetkých prísad.

● Cukrárska sada OptiMUM: miešacia metla, celokovová
šľahacia metla a vysoko vykonný hnetací hák pre perfektné
výsledky pečenia.

● Integrovaný časovač: cesto, krémy a smoothies vždy pod
kontrolou. Stačí nastaviť čas spracovávania.

● S pomocou inteligentných automatických programov
SensorControl Plus dosiahne ideálnu konzistenciu pri miesení
kysnutého cesta, príprave šľahačky a šľahaní vaječných bielkov.
Zabudované stopky umožňujú individuálne nastavenie času
miešania.

● Inteligentný Smart senzor na cesto: stála rýchlosť miešania
zabezpečí vždy perfektné a rýchle výsledky, taktiež pri ťažkom
ceste alebo pri veľkom množstve

● 7 rýchlostných stupňov plus pulzný stupeň pre individuálne
možnosti nastavenia.

● EasyArmLift: jednoduchá manipulácia s pracovným ramenom
● Inteligentná detekcia príslušenstva: kuchynský robot

OptiMUM rozozná pripojené príslušenstvo a sám si upraví
maximálny počet otáčok

● Jednoduché čistenie vďaka hladkému povrchu a príslušenstvu
vhodnému do umývačky riadu.

● Gumové nožičky pre extra stabilitu.
● Automatické navíjanie kábla: pre jednoduché a rýchlejšie

uskladnenie kábla.

Technické údaje
rozmery spotrebiča (mm) :  337 x 222 x 433
rozmery zabaleného spotrebiča (mm) :  400 x 395 x 795
rozmery palety :  175.0 x 80.0 x 120.0
počet spotrebičov na palete :  12
Hmotnosť netto (kg) :  16,899
hmotnosť brutto (kg) :  19,1
EAN :  4242005036431
príkon (W) :  1500
napätie (V) :  220-240
frekvencia (Hz) :  50/60
Dĺžka prívodného kábla (cm) :  120,0
typ zástrčky :  Gardy zástrčka s uzemnením
aprobačné certifikáty :  CE, VDE
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Kuchynský robot OptiMUM v elegantnom
prevedení. So zabudovanou váhou, funkciou
SensorControl Plus a výkonom 1500 W
dosiahnete vždy perfektné výsledky.

Skvelé výsledky

- Silný a odolný 1500 W motor - poradí si aj s veľmi ťažkým
cestom

- 3D planetárne miešanie: rýchle a dôkladné premiešanie
všetkých prísad vďaka zdokonalenému planetárnemu pohonu
s jedinečným pohybom pri miešaní v troch smeroch zároveň

- SensorControl Plus: prístroj pozná, kedy je kysnuté cesto,
šľahačka alebo vaječné bielky hotové a sám sa zastaví

- Inteligentný Smart senzor na cesto: stála rýchlosť miešania
zabezpečí vždy perfektné a rýchle výsledky, taktiež pri ťažkom
ceste alebo pri veľkom množstve

Univerzálnosť

- Nechajte rozvinúť vašu tvorivosť v kuchyni so širokou škálou
príslušenstva

- S veľkým výberom dokúpiteľného príslušenstva si môžete
prístroj prispôsobiť presne podľa vašich predstáv

Komfort

- Zabudovaná váha: prísady je možné vážiť priamo v mise - čo
šetrí čas počas prípravy

- SensorControl Plus: nemusíte dozerať na prístroj, namiesto
toho sa môzete venovať niečomu inému

- Zabudované stopky: pre dosiahnutie perfektných výsledkov si
nastavte čas prípravy - prístroj sa zastaví automaticky

- Inteligentná detekcia príslušenstva: kuchynský robot OptiMUM
rozozná pripojené príslušenstvo a sám si upraví maximálny
počet otáčok

- Extra veľká misa z nehrdzavejúcej ocele s objemom 5,5 l s
dvomi madlami - pre 3,5 kg treného alebo 3 kg kysnutého
cesta

- 7 rýchlostných stupňov plus pulzný stupeň pre individuálne
možnosti nastavenia

- EasyArmLift: jednoduchá manipulácia s pracovným ramenom

- Jednoduché skladovanie: automatické navinutie kábla pre
jednoduché a rýchle uloženie

Materiál / Design

- Štýlový doplnok do kuchyne, ktorým sa budete chcieť
pochváliť

- Pevné a odolné telo prístroja vyrobené z hliníkovej liatiny

- Kryty pohonu vyrobené z nehrdzavejúcej ocele zabezpečujú
pocit vysokej kvality už na pohľad a dotyk

Bezpečnosť

- Vysoký štandard bezpečnosti, pretože všetky pohony majú
kryty

- Elektronická poistka proti náhodnému spusteniu motora

- Gumové nožičky pre extra stabilitu

Príslušenstvo

- Vždy nájdete správny pohon pre vaše príslušenstvo - pohony a
príslušenstvo sú farebne označené

- Miešacia metla Absolute: perfektne kopíruje obrysy nádoby -
úplne všetky prísady sú dokonale premiešané

- Celokovová šľahacia metla: výškovo nastaviteľná pre perfektné
spracovanie veľkého, či malého množstva surovín, napr. vajec
alebo šľahačky

- Vysoko výkonný hnetací hák: špeciálny tvar umožňuje rez
cestom a zmiešanie cesta dohromady, čo má za výsledok
perfektné miesenie

- Hrubostenná mixovacia nádoba ThermoSafe z tepelne
odolného skla s objemom 2,3 l (úžitkový objem: 1,5 l)
umožňuje jednoduché a bezpečné mixovanie horúcich aj
ľadovo studených nápojov a polievok, špeciálny tvar nádoby
potláča hluk pri mixovaní

- Mlynček na mäso pre perfektnú prípravu rybích a zeleninových
terín, mletého mäsa a klobás na všetky spôsoby; excelentné
výsledky aj väčšieho množstva mäsa - cca 2 kg / min; kovové
sitká s hrúbkou mletia 3 mm, 5 mm a 8 mm

- Pripravujte ako šéfkuchár: priebehový krájač s 5 nerezovými
kotúčmi pre krájanie, strúhanie, rezanie; obojstranný kotúč
pre krájanie, rezanie a strúhanie (jemné a hrubé), kotúč na
stredné strúhanie, kotúč na zeleninu (pre ázijskú kuchyňu)

- Praktický "kockovač", vhodný pre prípravu a nakrájanie aj
väčšieho množstva kociek; rýchlo a jednoducho nakrájate na
rovnaké kocky (9 mm x 9 mm) mäso, zeleninu, zemiaky alebo
ovocie
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