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Keukenmachines

Compacte foodprocessor
800 W watt
Kleur: zwart / EDG
MCM3401M

Multitalent 3: de compacte en veelzijdige
keukenassistent met meer dan "<
12759val_wo_unit >" functies, maakt koken
en bakken eenvoudig en zelfs nog leuker!
● Chopper met MultiLevel6 mes: steeds het beste resultaat

dankzij drie dubbele messen. De ingrediënten worden
nauwkeurig gehakt en sauzen perfect gemixt

● Handig : accessoires kunnen worden opgeborgen in de
kom. U hebt ze dus bij de hand. Bovendien worden ze snel
gemonteerd, dankzij de markeringen.

● Meer dan 30 mogelijke functies: hakken, raspen, mengen en
zo veel meer. Allemaal dankzij de verschillende accessoires
zoals het multifunctioneel inox mes en het MultiLevel6 mes

● Dankzij het compacte I-shape design met een kleinere omvang,
beschikt u voortaan over meer ruimte. Zelfs in de kleinste
keuken.

● Accessoires zijn vaatwasmachine bestendig.

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  375 x 220 x 260
Palletafmetingen :  195 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  45
Nettogewicht (kg) :  3,3
Brutogewicht (kg) :  4,1
EAN-code :  4242002853369
Aansluitwaarde (W) :  800
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte aansluitkabel :  120,0
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5

Toebehoren geïntegreerd
1 x Deksel, 1 x Kunststof mengkom 500g, 1 x Tweezijdige
raspschijf, 1 x Klopperschijf, 1 x Tweezijdige snijschijf, 1
x Stopper, 1 x Universeel mes, 1 x Universele hakker, 1 x
Toebehorensteun, 1 x plastieken deeggereedschap
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Uitstekende resultaten

- Perfecte resultaten op korte tijd, dankzij de motor van 800
watt, 2 snelheden en de pulse-functie

- Muiltifunctioneel inox mes

Meegeleverde toebehoren

- Doorzichtige mengkom met bijvulbuis, duwer en deksel van
2.3 l voor het mengen van 500g deeg + ingrediënten (0.8 kg
max)

- Dankzij het multifunctionele MultiLevel6 mes, vervaardigd uit
inox, hakt de mini hakker kruiden, noten, ui en look op een
snelle en precieze manier.

- Omkeerbare snijschijf en omkeerbare raspschijf (grof en fijn)

- Snijschijven uit inox

- Kneedhaak uit kunststof

- Klopper voor het opkloppen van slagroom en eiwit

- Kunststof dat in contact komt met voedsel is BPA vrij.

veiligheid

- Maximale veiligheid dankzij de vergrendeling van deksel en
mengkom

- Optimale stabiliteit dankzij de zuignappen

Ruimtebesparend design

- Handige opberging van de standaard accessoires in de kom.

- Snoeropbergvak


