
Компактен кухненски

робот

Daily Collection

 

700 W

16 функции

Диск "2 в 1"

Съхранение в купата

 
HR7310/00

Насладете се на лесни, домашно приготвени ястия всеки ден

с основни приставки и пестяща място конструкция

Ако обичате здравословни домашни ястия, но имате натоварен график, ще харесате нашия компактен кухненски робот на

Philips Daily. Ние сме проектирали тази компактна колекция специално за динамичния живот. Можете бързо и без усилия да

приготвите страхотни ястия.

Създаден за вашия динамичен начин на живот

Мощен 700 W мотор за обработка без усилие

Удобен уред "всичко в едно": разбиване, разбъркване, настъргване, нарязване

Бързо приготвяне с голям улей за подаване за минимално предварително нарязване

Цветно кодирано регулиране на скоростта и аксесоари за лесно напасване

Бързо и лесно сглобяване на всички части

Компактен дизайн с голяма производителност

По-малка заемана площ и съхранение в купата за всички аксесоари

Двустранен диск от неръждаема стомана "2 в 1": настъргва и нарязва

Направете до 5 порции наведнъж с купата с вместимост от 1,5 л

Всички аксесоари са подходящи за съдомиялна



Компактен кухненски робот HR7310/00

Акценти Спецификации

Над 16 функции

С повече от 16 функции няма граници пред това,

което можете да направите: ястия, хляб, сосове и

много повече. Използвайте висококачествените и

многофункционални аксесоари, за да нарязване,

смилате на пюре и мелите продуктите с S-образния

нож или да нарязвате и настъргвате с диска "2 в 1". В

каквото и настроение да сте, разбивайте,

разбърквайте, размесвайте и много повече.

Мощен мотор 700W

Нашият мощен мотор може лесно да обработи най-

различни продукти – от хлебно тесто до твърди

зеленчуци, сирене и шоколад. Също така нарязва и

настъргва с лекота.

Голям улей за подаване

Бързо приготвяне с голям улей за подаване за

минимално предварително нарязване.

Цветно кодирано регулиране на скоростта

За перфектни резултати просто напаснете цвета на

аксесоара със същия цвят на скоростта. Използвайте

"Скорост 1" за разбиване на сметана, бъркане на

яйца, за приготвянето на сладкарски изделия и тесто

за хляб. "Скорост 2" е идеална за нарязване на лук,

мелене на месо, правене на смутита и много повече.

Бързо и лесно сглобяване

Бързо и лесно сглобяване на всички части.

Пестяща място конструкция

Компактният кухненски робот Daily заема по-малко

място на плота, но все пак е напълно оборудван с

всички основни принадлежности за кухнята, които

можете да съхранявате в купата.

Диск от неръждаема стомана "2 в 1"

Ергономичният двустранен диск улеснява

нарязването от едната страна и настъргването от

другата страна!

До 5 порции наведнъж

Голямата купа от 2,1 л (работна вместимост от 1,5 л)

ви позволява да пасирате до 5 порции супа наведнъж.

Подходящи за съдомиялна аксесоари

Всички аксесоари могат да се мият на най-горния

рафт в съдомиялната машина с цел лесно почистване.

Аксесоари

Приложено: Режещ блок S-образен нож, Диск за

емулгиране, Инструмент за месене, Обръщаем диск

Общи спецификации

Брой режещи дискове: 1 (обръщаем)

Брой настройки за скоростта: 2 + импулсен режим

Функции на продукта: Прибиране на кабела,

Възможно почистване в съдомиялна машина,

Отделение за съхранение на кабела, Неплъзгащи се

крачета, Импулсно

Държач за кабели

Дизайн

Цвят: Бяло

Дизайн

Материал на основното тяло: ABS

Материал на контейнера за плодова каша/ буталото:

SAN

Материал – нож: Неръждаема стомана

Материал на аксесоарите: Метален (диск "2 в 1") и

пластмасов (Инструмент за месене и емулгиращ

диск)

Технически данни

Капацитет на купата: 2.1 л

Работна вместимост на купата: 1,5 (или 500 г

брашно) л

Честота: 50 – 60 Hz

Захранване: 700 W

Напрежение: 220 – 240 V

Максимална мощност: 700 W

максимална скорост:

2 + импулсен режим

Бутон "турбо": Импулсно

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 244 x 244 x

377 мм

Страна на произход

Произведено в: Китай

Сервиз

2 години международна гаранция
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