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מיקסרים משולבים מסדרת  MUM6עם קערה בנפח  6.2ליטר

הפרשת חלה בקלות ובפעם אחת
מיקסר בוש  – MUM6עם קערת ענק בנפח  6.2ליטר
המאפשר ללוש עד  4.2ק"ג בצק בבת אחת
MUM6N21

MUM6N20A1

MUM6N20IL

MUM6N11

מק"ט4242002451671 :
לבן

מק"ט4242002796826 :
שחור

מק"ט4242002714578 :
לבן

מק"ט4242002451701 :
לבן

מיקסר מסדרת  MUM6עם מנוע  1000Wרב עוצמה

מיקסר מסדרת  MUM6עם מנוע  1000Wרב עוצמה

מיקסר מסדרת  MUM6עם מנוע  1000Wרב עוצמה

מיקסר מסדרת  MUM6עם מנוע  800Wרב עוצמה

 4מהירויות  +הפעלה לסרוגין

 4מהירויות  +הפעלה לסרוגין

 4מהירויות  +הפעלה לסרוגין

 4מהירויות  +הפעלה לסרוגין

קערת ערבוב מנירוסטה ( 6.2ליטר) מאפשרת לישה
של  2ק"ג קמח  +חומרים (תערובת בצק של  4.2ק"ג
להפרשת חלה בקלות) או להקצפת  20ביצים.
כולל מכסה שקוף למניעת התזה

קערת ערבוב מנירוסטה ( 6.2ליטר) מאפשרת לישה
של  2ק"ג קמח  +חומרים (תערובת בצק של  4.2ק"ג
להפרשת חלה בקלות) או להקצפת  20ביצים.
כולל מכסה שקוף למניעת התזה

קערת ערבוב מנירוסטה ( 6.2ליטר) מאפשרת לישה
של  2ק"ג קמח  +חומרים (תערובת בצק של  4.2ק"ג
להפרשת חלה בקלות) או להקצפת  20ביצים.
כולל מכסה שקוף למניעת התזה

קערת ערבוב מנירוסטה ( 6.2ליטר) מאפשרת לישה
של  2ק"ג קמח  +חומרים (תערובת בצק של  4.2ק"ג
להפרשת חלה בקלות) או להקצפת  20ביצים.
כולל מכסה שקוף למניעת התזה

התקן בטיחות ,כיסוי עבור שתי התמסורות
לחיבור האביזרים

התקן בטיחות ,כיסוי עבור שתי התמסורות
לחיבור האביזרים

התקן בטיחות ,כיסוי עבור שתי התמסורות
לחיבור האביזרים

התקן בטיחות ,כיסוי עבור שתי התמסורות
לחיבור האביזרים

אחסון קל :אחסון פנימי של כבל החשמל בצורה קלה
ומהירה

אחסון קל :אחסון פנימי של כבל החשמל בצורה קלה
ומהירה

אחסון קל :אחסון פנימי של כבל החשמל בצורה קלה
ומהירה

אחסון קל :אחסון פנימי של כבל החשמל בצורה קלה
ומהירה

ניתן להוסיף מגוון רחב של אביזרים

ניתן להוסיף מגוון רחב של אביזרים

ניתן להוסיף מגוון רחב של אביזרים

ניתן להוסיף מגוון רחב של אביזרים

אביזרים נלווים:

•וו לישה לבצק ,מקצף כפול ומרית
•בלנדר פלסטיק  1.5ליטר לערבוב ,ערבול וקיצוץ

₪ 2,490

אביזרים נלווים:

•וו לישה לבצק ,מקצף כפול ומרית

₪ 2,290

אביזרים נלווים:

•וו לישה לבצק ,מקצף כפול ומרית

₪ 1,890

אביזרים נלווים:

•וו לישה לבצק ,מקצף כפול ומרית
•בלנדר פלסטיק  1.5ליטר לערבוב ,ערבול וקיצוץ

₪ 1,590
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אביזרים למיקסר מסדרת MUM6

דגם  /מק"ט
MUZ6ER2
4242002453590

MUZ6KR4
4242002453606

מחיר
קערת ערבוב מנירוסטה ( 6.2ליטר)
מאפשרת לישה של  2ק"ג קמח  +חומרים
(תערובת בצק של  4.2ק"ג להפרשת חלה בקלות)
או להקצפת  20ביצים .כולל מכסה שקוף למניעת
התזה

550

קערת ערבוב מפלסטיק ( 6.2ליטר)
מאפשרת לישה של  2ק"ג קמח  +חומרים
(תערובת בצק של  4.2ק"ג להפרשת חלה בקלות)
או להקצפת  20ביצים .כולל מכסה שקוף למניעת
התזה

300

מטחנת בשר ודגים הכוללת להב ודיסקית מחוררת
מנירוסטה (קוטר  4.5מ"מ) .ניתן להוסיף מגוון
רחב של אביזרים

550

מעבד מזון סגור בעל קיבולת  1.6ליטר עם סכין
דו להבית המתאים לכתישת קרח ,פירות וירקות
קפואים ו 3-דיסקיות עשויות מנירוסטה איכותית:
דיסקית חיתוך דו צדדית (עבה ודק) ,דיסקית
פומפיה דו צדדית (גס ועדין) ודיסקית גירוד בינונית.
כולל דוחסן שקוף ומכסה בעל מנגנון נעילה
בטיחותי

500

מעבד מזון פתוח (דיטו) בעל יכולת גריסה
בכמויות גדולות במיוחד ,עם  3דיסקיות נירוסטה:
דיסקית חיתוך דו צדדית (עבה ודק) ,פומפיה דו
צדדית (גס ועדין) ודיסקית מגררת בינונית (5
פונקציות) .כולל דוחסן בעל שני חלקים ומכסה
בעל מנגנון נעילה בטיחותי

450

אביזר בלנדר (ממחה) ,בעל קיבולת מקסימלית
 1.5ליטר ,עם מערכת סכינים מתפרקת לניקוי קל
המתאימים לכתישת קרח ומכסה עם משפך ,בעל
מנגנון נעילה בטיחותי

200

דגם  /מק"ט

MUZ6ZP1
4242002002873

MUZ7RS1
4242002146430

MUZ6FW4
4242002453583

MUZ7JS1

MUZ6MM3
4242002053738

MUZ6DS3
4242002110363

MUZ6MX3
4242002453576

מחירים בש"ח .המחירים כוללים מע"מ

4242002146416

MUZ7KS1
4242002146447

MUZ7PS1
4242002146423

מחיר

מסחטת פרי הדר עם גביע בנפח  1ליטר.
כולל חרוט לחיצה ומסננת משולבת,
בעלת טבעת למניעת גלישת עיסת הפרי

דיסקית גרוד (פומפיה) להכנת לביבות
(מתאימה למעבד מזון פתוח )MUZ6DS3

דיסקית ג'וליאן לחיתוך אסייתי של פירות וירקות
בצורת פסים דקים
(מתאימה למעבד מזון פתוח )MUZ6DS3

פומפייה (לרסק)
(מתאימה למעבד מזון פתוח )MUZ6DS3

דיסקית צ'יפס
(מתאימה למעבד מזון פתוח )MUZ6DS3

120

100

100

100

100
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הרבה ,הרבה יותר ממיקסר!
בוש  MUM5עם מנוע חזק במיוחד עד  1.35 ,1000Wכ"ס
ומבחר רחב של אביזרים נלווים
3D PlanetaryMixing

מערכת הפעלה ייחודית הפועלת
בשלושה מימדים בו זמנית,
המשפרת את תוצאות ההקצפה ומקצרת
את הזמן הדרוש לה .התנועה בצורת
שמיניות מאפשרת איסוף אפקטיבי של
הבלילה מדפנות הקערה.

קערה בעלת מבנה ייחודי
קערת ערבול בנפח של  3.9ליטר
מנירוסטה מוברשת .מבנה יחודי
בשילוב מערכת ההפעלה המאפשרת
הקצפה ולישה מושלמת ,ללא שאריות
בדפנות או בתחתית .ניתן ללוש בבת אחת
עד כ 2-ק"ג בצק ולהקציף עד כ10-
ביצים.

מיקסרים ביתיים משולבים מסדרת MUM5

 - Easy Arm liftלחצן ייחודי
להרמת זרוע העירבול

זרוע הערבול מתרוממת
בלחיצת כפתור פשוטה לשימוש ביד
אחת .חיישן בטיחותי ימנע את הפעלת
המיקסר כאשר הזרוע מורמת ואינה במצב
עבודה בתוך הקערה ,לשימוש בטוח.

מערכת שליטה אלקטרונית ייחודית
השומרת על מהירות קבועה בכל עת,
אפילו עם קמח מלא או בכמויות גדולות,
מבטיחה תוצאה מהירה ומושלמת.

 - MUM59M55הסדרה החדשה

Home Professional

איבזור מושלם All in one -

בסדרת המיקסרים קיימים
מספר דגמים המגיעים עם
שלל אביזרים נלווים ושימושיים .האביזרים
הנלווים הופכים את המיקסר לפלטפורמה
מרכזית במטבח העונה על מגוון הצרכים
של הבשלן הביתי והמקצועי.

מק"ט4242002903606 :
אפור מטאלי
מיקסר  MUM5עם מנוע  1000Wרב עוצמה והספק
עבודה של  1.35כ"ס

מנגנון בטיחות אלקטרוני ,למניעת הפעלה לא בטיחותית
של המיקסר

בורר בעל  7מהירויות  +הפעלה לסרוגין עם תאורת LED

בטיחות גבוהה בזכות כיבוי בטיחות אלקטרוני המגן בפני
התחממות יתר

 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת
בשלושה ממדים בו זמנית  -לערבוב או הקצפה מהירה
ומושלמת עם כל המרכיבים ביחד

רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת
קל לניקוי :ניתן להכניס את האביזרים למדיח
מגוון רחב של אביזרים אופציונליים  DVD /עם מתכונים

לפעולה תקינה ולחיווי תקלה

מערכת שליטה אלקטרונית השומרת על מהירות
קבועה בכל עת ,אפילו עם קמח מלא או בכמויות גדולות,
מבטיחה תוצאה מהירה ומושלמת
זרוע רב-תכליתית בעלת  3מצבי תמסורת בהנעה ישירה,
לחיבור מגוון רחב של אביזרים
קערה מנירוסטה מוברשת עם קיבולת של  3.9ליטר
מאפשרת לעבד עד  2ק"ג בצק ( 1ק"ג קמח  +תוספות)
ו/או להקציף עד  10ביצים
 :EasyArmLiftבלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן להזיז את
הזרוע הרב תכליתית לעמדה הנחוצה
התחלה עדינה כדי למנוע התזה בתחילת השימוש
כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם BPA free
 :Easy storageליפוף אוטומטי של הכבל לאחסון קל ומהיר

אביזרים נלווים:
•סט אביזרי קונדיטוריה מקצועיים לתוצאות
מושלמות :וו גיטרה מקצועי עם קצה סילקון (חוסך
את הצורך בשימוש במרית) ,וו לישה עם הגנה על הגיר
ומקצף מקצועי (עם גובה מתכוונן ממתכת מלאה)
•מעבד מזון סגור  Multimixerהכולל סכין ו 3-דיסקיות
ל 5-שימושים שונים :דיסקית דו כיוונית (לפריסה עבה
או דקה) ,דיסקית פומפייה דו כיוונית (לגירוד עדין או
גס) ודיסקית גירוד (לשוקולד ,גבינה ואגוזים)
•בלנדר ספורט אישי  0.5ליטר :להכנת משקאות
בריאות ,עם מכסה שהופך לכוס נסיעות
•מסחטת הדרים
•מטחנת בשר
•מיני קוצץ לתבלינים וירקות עם מכסה
•מכסה שקוף למניעת התזה עם פתח מילוי
•תיק לאחסון האביזרים

₪ 3,890
המחירים כוללים מע"מ
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 - MUM59343הסדרה החדשה

מיקסרים ביתיים משולבים מסדרת MUM5

24

 - MUM58252RUהסדרה החדשה

Home Professional

מק"ט4242002873176 :
לבן וטיטאניום

מק"ט4242002903842 :
טיטאניום ואפור
מיקסר  MUM5עם מנוע  1000Wרב עוצמה והספק
עבודה של  1.35כ"ס

מנגנון בטיחות אלקטרוני ,למניעת הפעלה לא בטיחותית
של המיקסר

מיקסר  MUM5עם מנוע  1000Wרב עוצמה והספק
עבודה של  1.35כ"ס

מנגנון בטיחות אלקטרוני ,למניעת הפעלה לא בטיחותית
של המיקסר

בורר בעל  7מהירויות  +הפעלה לסרוגין עם תאורת LED

בטיחות גבוהה בזכות כיבוי בטיחות אלקטרוני המגן בפני
התחממות יתר

בורר בעל  7מהירויות  +הפעלה לסרוגין עם תאורת LED

בטיחות גבוהה בזכות כיבוי בטיחות אלקטרוני המגן בפני
התחממות יתר

 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת
בשלושה ממדים בו זמנית  -לערבוב או הקצפה מהירה
ומושלמת עם כל המרכיבים ביחד

רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת
קל לניקוי :ניתן להכניס את האביזרים למדיח
מגוון רחב של אביזרים אופציונליים  DVD /עם מתכונים

 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת
בשלושה ממדים בו זמנית  -לערבוב או הקצפה מהירה
ומושלמת עם כל המרכיבים ביחד

רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת
קל לניקוי :ניתן להכניס את האביזרים למדיח
מגוון רחב של אביזרים אופציונליים  DVD /עם מתכונים

לפעולה תקינה ולחיווי תקלה

מערכת שליטה אלקטרונית השומרת על מהירות
קבועה בכל עת ,אפילו עם קמח מלא או בכמויות גדולות,
מבטיחה תוצאה מהירה ומושלמת
זרוע רב-תכליתית בעלת  3מצבי תמסורת בהנעה ישירה,
לחיבור מגוון רחב של אביזרים
קערה מנירוסטה מוברשת עם קיבולת של  3.9ליטר
מאפשרת לעבד עד  2ק"ג בצק ( 1ק"ג קמח  +תוספות)
ו/או להקציף עד  10ביצים
 :EasyArmLiftבלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן להזיז את
הזרוע הרב תכליתית לעמדה הנחוצה
התחלה עדינה כדי למנוע התזה בתחילת השימוש
כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם BPA free
 :Easy storageליפוף אוטומטי של הכבל לאחסון קל ומהיר

אביזרים נלווים:
•סט אביזרי קונדיטוריה מקצועיים לתוצאות
מושלמות :וו גיטרה מקצועי עם קצה סילקון (חוסך
את הצורך בשימוש במרית) ,וו לישה עם הגנה על הגיר
ומקצף מקצועי (עם גובה מתכוונן ממתכת מלאה)
•מעבד מזון פתוח (דיטו) עם  3דיסקיות
( 5שימושים):
דיסקית מקצועית ( )Supercutדו כיוונית לפריסה
עבה או דקה ,דיסקית פומפייה דו כיוונית לגירוד עדין
או גס ודיסקית גירוד לשוקולד ,גבינה ואגוזים
ק  1.25ליטר עם מכסה כפול
•בלנדר פלסטי 
•מסחטת הדרים
•קערת פלסטיק נוספת
•מכסה שקוף למניעת התזה עם פתח מילוי
•תיק לאחסון האביזרים

₪ 2,890

לפעולה תקינה ולחיווי תקלה

מערכת שליטה אלקטרונית השומרת על מהירות
קבועה בכל עת ,אפילו עם קמח מלא או בכמויות גדולות,
מבטיחה תוצאה מהירה ומושלמת
זרוע רב-תכליתית בעלת  3מצבי תמסורת בהנעה ישירה,
לחיבור מגוון רחב של אביזרים
קערה מנירוסטה מוברשת עם קיבולת של  3.9ליטר
מאפשרת לעבד עד  2ק"ג בצק ( 1ק"ג קמח  +תוספות)
ו/או להקציף עד  10ביצים
 :EasyArmLiftבלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן להזיז את
הזרוע הרב תכליתית לעמדה הנחוצה
התחלה עדינה כדי למנוע התזה בתחילת השימוש
כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם BPA free
אחסון פנימי של כבל החשמל בצורה קלה ומהירה

אביזרים נלווים:
•סט אביזרי אפייה :וו גיטרה ,וו לישה עם הגנה על
הגיר ומקצף
•אביזר לחיתוך קוביות ,חותך ירקות ופירות טריים
ומבושלים לקוביות מושלמות בגודל שווה
•מעבד מזון פתוח (דיטו) עם  4דיסקיות ל6-
שימושים:
דיסקית דו כיוונית (לפריסה עבה או דקה) ,דיסקית
לצ'יפס ,דיסקית פומפייה דו כיוונית (לגירוד עדין או
גס) ודיסקית גירוד (לשוקולד ,גבינה ואגוזים)
ק  1.25ליטר עם מכסה כפול
•בלנדר פלסטי 
•מטחנת בשר
•מכסה שקוף למניעת התזה עם פתח מילוי
•תיק לאחסון האביזרים

₪ 3,500

 - MUM58225הסדרה החדשה

 - MUM58B00הסדרה החדשה

Home Professional

מק"ט4242002903989 :
לבן וטיטאניום

מק"ט4242002993874 :
שחור וטיטאניום
מיקסר  MUM5עם מנוע  1000Wרב עוצמה והספק
עבודה של  1.35כ"ס

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

מיקסר  MUM5עם מנוע  1000Wרב עוצמה והספק
עבודה של  1.35כ"ס

מנגנון בטיחות אלקטרוני ,למניעת הפעלה לא בטיחותית
של המיקסר

בורר בעל  7מהירויות  +הפעלה לסרוגין עם תאורת LED

מנגנון בטיחות אלקטרוני ,למניעת הפעלה לא בטיחותית
של המיקסר

בורר בעל  7מהירויות  +הפעלה לסרוגין עם תאורת LED

לפעולה תקינה ולחיווי תקלה

בטיחות גבוהה בזכות כיבוי בטיחות אלקטרוני המגן בפני
התחממות יתר

 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת
בשלושה ממדים בו זמנית  -לערבוב או הקצפה מהירה
ומושלמת עם כל המרכיבים ביחד

רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת
קל לניקוי :ניתן להכניס את האביזרים למדיח
מגוון רחב של אביזרים אופציונליים  DVD /עם מתכונים

 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת
בשלושה ממדים בו זמנית  -לערבוב או הקצפה מהירה
ומושלמת עם כל המרכיבים ביחד

רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת
קל לניקוי :ניתן להכניס את האביזרים למדיח
מגוון רחב של אביזרים אופציונליים  DVD /עם מתכונים

מערכת שליטה אלקטרונית השומרת על מהירות
קבועה בכל עת ,אפילו עם קמח מלא או בכמויות גדולות,
מבטיחה תוצאה מהירה ומושלמת

אביזרים נלווים:
•סט אביזרי קונדיטוריה מקצועיים לתוצאות
מושלמות :וו גיטרה מקצועי עם קצה סילקון חוסך
את הצורך בשימוש במרית (מקצף מקצועי) עם גובה
מתכוונן ממתכת מלאה ,וו לישה עם הגנה על הגיר
•מכסה שקוף למניעת התזה עם פתח מילוי
•תיק לאחסון האביזרים

מערכת שליטה אלקטרונית השומרת על מהירות
קבועה בכל עת ,אפילו עם קמח מלא או בכמויות גדולות,
מבטיחה תוצאה מהירה ומושלמת

אביזרים נלווים:
•סט אביזרי אפייה :וו גיטרה ,וו לישה עם הגנה על
הגיר ומקצף
•מטחנת בשר
•אביזר להכנת עוגיות מעוצבות ,עבור  4צורות
מאפה שונות (מתחבר למטחנת הבשר)
•מכסה שקוף למניעת התזה עם פתח מילוי
•תיק לאחסון האביזרים

לפעולה תקינה ולחיווי תקלה

זרוע רב-תכליתית בעלת  3מצבי תמסורת בהנעה ישירה,
לחיבור מגוון רחב של אביזרים
קערה מנירוסטה מוברשת עם קיבולת של  3.9ליטר,
מאפשרת לעבד עד  2ק"ג בצק ( 1ק"ג קמח  +תוספות)
ו/או להקציף עד  10ביצים

זרוע רב-תכליתית בעלת  3מצבי תמסורת בהנעה ישירה,
לחיבור מגוון רחב של אביזרים
קערה מנירוסטה מוברשת עם קיבולת של  3.9ליטר
מאפשרת לעבד עד  2ק"ג בצק ( 1ק"ג קמח  +תוספות)
ו/או להקציף עד  10ביצים
 :EasyArmLiftבלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן להזיז את
הזרוע הרב תכליתית לעמדה הנחוצה

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

התחלה עדינה כדי למנוע התזה בתחילת השימוש

כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם BPA free

כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם BPA free

₪ 2,750
המחירים כוללים מע"מ

₪ 2,390
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/ MUM58720 / MUM58920

מיקסרים ביתיים משולבים מסדרת MUM5

 - MUM58420הסדרה החדשה

MUM58920

MUM58720

מק"ט:
4242002903903
וניל וטיטאניום

מק"ט:
4242002903880
אדום וטיטאניום

MUM58420

מק"ט:
4242002903866
אדום דובדבן וטיטאניום
מיקסר  MUM5עם מנוע  1000Wרב עוצמה והספק עבודה של  1.35כ"ס

כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם BPA free

בורר בעל  7מהירויות+הפעלה לסרוגין עם תאורת  LEDלפעולה תקינה ולחיווי תקלה

מנגנון בטיחות אלקטרוני ,למניעת הפעלה לא בטיחותית של המיקסר
בטיחות גבוהה בזכות כיבוי בטיחות אלקטרוני המגן בפני התחממות יתר
רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת
קל לניקוי :ניתן להכניס את האביזרים למדיח

 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת בשלושה ממדים בו
זמנית  -לערבוב או הקצפה מהירה ומושלמת עם כל המרכיבים ביחד
מערכת שליטה אלקטרונית השומרת על מהירות קבועה בכל עת ,אפילו
עם קמח מלא או בכמויות גדולות ,מבטיחה תוצאה מהירה ומושלמת
זרוע רב-תכליתית בעלת  3מצבי תמסורת בהנעה ישירה ,לחיבור מגוון רחב
של אביזרים
קערה מנירוסטה מוברשת עם קיבולת של  3.9ליטר מאפשרת לעבד עד 2
ק"ג בצק ( 1ק"ג קמח  +תוספות) ו/או להקציף עד  10ביצים
 :EasyArmLiftבלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן להזיז את הזרוע הרב תכליתית
לעמדה הנחוצה
התחלה עדינה כדי למנוע התזה בתחילת השימוש

מגוון רחב של אביזרים אופציונליים  DVD /עם מתכונים
אביזרים נלווים:
•סט אביזרי אפייה :וו גיטרה ,וו לישה עם הגנה על הגיר ומקצף
•מעבד מזון פתוח (דיטו) עם  3דיסקיות ( 5שימושים) :דיסקית דו
כיוונית לפריסה עבה או דקה  /דיסקית פומפייה דו כיוונית לגירוד עדין או
גס  /דיסקית גירוד לשוקולד ,גבינה ואגוזים
•בלנדר פלסטיק  1.25ליטר עם מכסה כפול
•מכסה שקוף למניעת התזה עם פתח מילוי
•תיק לאחסון האביזרים

₪ 2,490

26

 - MUM54P00 / MUM54A00 / MUM54R00סדרת Start Line

MUM54A00

MUM54R00

מק"ט4242002823942 :
לבן ואפור

מק"ט4242002927886 :
לבן ואדום

MUM54P00

מק"ט4242002865249 :
לבן וסגול
מיקסר  MUM5עם מנוע  900Wרב עוצמה והספק עבודה של  1.2כ"ס
בורר בעל  7מהירויות  +הפעלה לסרוגין עם תאורת  LEDלפעולה תקינה
ולחיווי תקלה
 :3D PlanetaryMixingמערכת הפעלה ייחודית הפועלת בשלושה ממדים
בו זמנית  -לערבוב או הקצפה מהירה ומושלמת עם כל המרכיבים ביחד
זרוע רב-תכליתית בעלת  3מצבי תמסורת בהנעה ישירה ,לחיבור מגוון רחב
של אביזרים
קערה מנירוסטה עם קיבולת של  3.9ליטר מאפשרת לעבד עד  2ק"ג בצק
( 1ק"ג קמח  +תוספות) ו/או להקציף עד  10ביצים

 :EasyArmLiftבלחיצה אחת וללא מאמץ ניתן להזיז את הזרוע הרב תכליתית
לעמדה הנחוצה
אחסון קל :אחסון פנימי של כבל החשמל לאחסון קל ומהיר
התחלה עדינה כדי למנוע התזה בתחילת השימוש
מנגנון בטיחות אלקטרוני ,למניעת הפעלה לא בטיחותית של המיקסר
אביזרים נלווים:
•אביזרי אפייה :וו לישה ,וו גיטרה ומקצף
•מכסה שקוף למניעת התזה עם פתח מילוי
•תיק לאחסון האביזרים

₪ 1,590
המחירים כוללים מע"מ
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אביזרים למיקסר מסדרת MUM5

דגם  /מק"ט

MUZ5BS1
4242002909172

אביזרים לשימוש עם מטחנת בשר

מחיר

סט לאוהבי האפייה  -מטחנת בשר ,אביזר להכנת
עוגיות מעוצבות וקערה מפלסטיק ( )BPA freeבנפח
 3.9ליטר

650

מטחנת בשר ,דיסקית ( 4.5מ"מ) ולהב מנירוסטה,
אביזרים אופציונליים זמינים עבור תוסף המטחנה

500

 2דיסקיות למטחנת בשר ,לטחינה גסה ודקה
( 3מ"מ ו 6-מ"מ)

90

מסחטת פירות וירקות ,המתחבר למטחנת בשר

600

אביזר להכנת  4צורות שונות של עוגיות מעוצבות,
המתחבר למטחנת בשר

130

אביזר לגירוד  /פומפיה ,המתחבר למטחנת בשר

200

דגם  /מק"ט

MUZ5VL1
4242002834535

MUZ5FW1
4242002635125

MUZ45LS1
4242002635088

MUZ45FV1
4242002643915

MUZ45SV1
4242002635026

MUZ45RV1
4242002635057

MUZ45PS1
4242002634890

MUZ45AG1
4242002634876

MUZ45RS1
4242002635224

MUZ45KP1
4242002634852

איבזור למעבד מזון

סט לאוהבי הירקות :מעבד מזון פתוח עם
 5דיסקיות -דיסקית פריסה דו כיוונית
(עבה ודק) ,דיסקית גירוד דו כיוונית (גס
ועדין) ,דיסקית ג'וליאן לפריסה דקה ,דיסקית
גירוד לשוקולד או אגוזים ודיסקית משולבת
פריסה ופומפיה בגודל בינוני

מחיר

400

דיסקית לטוגני תפוחי אדמה (צ'יפס) מנירוסטה

100

דיסקית ירקות אסייתי (ג'וליאן) מנירוסטה ,חותך
פירות וירקות לרצועות קטנות

100

דיסקית פומפייה (גס) מנירוסטה ,מתאימה
במיוחד להכנת לביבות ,עבור מעבד מזון פתוח
מסדרה  MUM4 ,MUM5וMCM6-

100

דיסקית דו צדדית מנירוסטה לגירוד ופריסה

100

אביזרים למיקסר מסדרת MUM5

דגם  /מק"ט
MUZ5PP1
4242002815527

MUZ5NV1
4242002815503

איבזור לפסטה
סט לאוהבי הפסטה :אביזר להכנת לזניה
ואביזר להכנה של פטוצ'יני

מחיר

1,000

דגם  /מק"ט
MUZ5MX1
4242002635156

אביזר מקצועי להכנת דפי לזניה ביתית ב 8-רמות
עובי שונות .פשוט ,מהיר וקל

550

אביזר מקצועי להכנת פטוצ'יני תוצרת בית -
לחתוך במהירות ובאופן מקצועי מדפי הלזניה

550

אביזר מקצועי להכנת ספגטי תוצרת בית  -לחתוך
במהירות ובאופן מקצועי מדפי הלזניה

550

איבזור נוסף

מחיר

 5ב 1-מטחנה רב שימושית :מטחנה קטנה
(לקפה ,גבינה ועוד) ,קוצץ קטן (לתבלינים ,בצל
ועוד) 3 ,מיכלי זכוכית לאחסון עם מכסים,
מיכל גדול (לערבוב משקאות טבעיים ,מילקשייקים
ומרקים) עם מכסה שהופך את המיכל לכוס
לנסיעות

500

קערת ערבוב מנירוסטה ,עבור ,MUM5
ניתן לערבב עד  1ק"ג קמח  +מרכיבים
(עד  2ק"ג בצק) ,קערה בנפח  3.9ליטר

350

קערת ערבוב מפלסטיק ( )BPA freeעבור ,MUM5
ניתן לערבב עד  1ק"ג קמח  +מרכיבים (עד  2ק"ג
בצק) ,קערה בנפח  3.9ליטר

200

MUZ5MM1
4242002636962

MUZ5NV2
4242002815558

MUZ5ZP1
4242002635170

MUZ5NV3
4242002815589

MUZ5GM1
4242002754987

דגם  /מק"ט
MUZ45XTM1
4242002826110

MUZ5ER2
4242002635200

MUZ5KR1
4242002689029

מחירים בש"ח .המחירים כוללים מע"מ

MUZ5CC2
4242002835105

MUZ45XCG1
4242002826097

MUZ5EB2
4242002758251

איבזור נוסף  -המשך

מחיר

בלנדר ממחה ,מכסה עם משפך ,מערכת  4סכינים
בגבהים שונים מתאימה לריסוק קרח ,קיבולת:
 1.25ליטר

200

מיני-מעבד לבן  /שקוף ,סכין דו להבית ,דיסקית
פומפיה ,דיסקית דו כיוונית לחיתוך ודיסקית דו
כיוונית לגירוד ,להבים ודיסקיות מנירוסטה ,מכסה
והדוחסן שקופים ,מתאים לכתישת קרח וכן פירות
וירקות קפואים ,קיבולת מקסימלית  0.5ליטר ,מכסה
בעל מנגנון נעילה בטיחותי

500

מסחטת הדרים שקופה עם חרוט כתום ,מסננת
בעלת חרוט לחיצה וגביע ,לסחיטה של תפוזים,
לימונים ואשכוליות

110

מטחנת חיטה  -מתכת ,לכל סוגי התבואה (למעט
תירס) זרעי שמן ,פטריות מיובשות ועשבי תיבול,
טחינה ישירה לתוך הקערה ,ניתן לכוון את רמת
הטחינה (ניתן לכוון גם תוך כדי עבודה) ,מיכל ההזנה
מכיל  750גרם

500

אביזר לחיתוך קוביות ,חותך ירקות ופירות טריים
ומבושלים לקוביות מושלמות ובגודל שווה ,גדלים
אפשריים לקוביות 0.9 X 0.9 :ס"מ ו 0.13 X 0.13-ס"מ

500

 3ב 1-מטחנה רב שימושית :מטחנה קטנה
לקפה ,גבינה ועוד ,קוצץ קטן לתבלינים בצל ועוד
ומיכל זכוכית עם מכסה לאחסון

300

אביזר להכנת גלידה עם מכסה שקוף ,מיכל קירור
עם דופן כפולה ,כמות מקסימלית  1.1ליטר גלידה,
מקצף עם חיבור בטיחותי ,אביזר למיכלי קירור עם
שוליים לאחיזה ,מכסה נגד התזה עם משפך ,מרית

550
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