
Kompaktowy robot
kuchenny

Daily Collection

 
700 W

16 funkcji

Tarcza 2 w 1

Przechowywanie w pojemniku

 
HR7310/00

Domowe posiłki przygotowywane bez wysiłku każdego dnia
dzięki niezbędnym akcesoriom i konstrukcji zajmującej niewiele miejsca

Jeśli uwielbiasz zdrowe, domowe posiłki, ale brakuje Ci na co dzień czasu, zachwycisz się kompaktowym

robotem kuchennym Philips Daily. Stworzyliśmy go specjalnie z myślą o osobach prowadzących intensywny

tryb życia. Z jego pomocą przygotujesz doskonałe potrawy szybko i bez wysiłku.

Zaprojektowany z myślą o tych, którzy żyją intensywnie.

Silnik o dużej mocy 700 W ułatwia przetwarzanie żywności

Wygodne i uniwersalne urządzenie: wyrabia, ubija, szatkuje, kroi

Szybkie przygotowanie posiłków: dzięki dużemu otworowi na produkty nie musisz ich wcześniej kroić na kawałki.

Oznaczone kolorami akcesoria ułatwiają dostosowanie odpowiedniej prędkości

Szybki i łatwy montaż wszystkich części

Małe wymiary to więcej miejsca w Twojej kuchni

Mniejsza powierzchnia urządzenia i przechowywanie wszystkich akcesoriów w pojemniku

Dwustronne tarcze 2 w 1 ze stali szlachetnej: szatkuj i krój

Do 5 porcji za jednym razem dzięki pojemnikowi o pojemności 1,5 l

Wszystkie akcesoria można myć w zmywarce



Kompaktowy robot kuchenny HR7310/00

Zalety Dane techniczne

Ponad 16 funkcji

Dzięki ponad 16 funkcjom masz

nieograniczone możliwości: przygotujesz

posiłki, chleb, sosy i nie tylko. Wykorzystaj

wielofunkcyjne akcesoria wysokiej jakości, aby

siekać, rozdrabniać na puree i mielić składniki

za pomocą ostrza „S” lub kroić i szatkować,

używając tarczy 2 w 1. Przygotuj to, na co masz

ochotę — ubijaj, wyrabiaj i nie tylko.

Silnik o dużej mocy 700 W

Wydajny silnik z łatwością poradzi sobie z

wieloma składnikami, od ciasta na chleb po

twarde warzywa, ser i czekoladę. Bez problemu

kroi i szatkuje.

Duży otwór na produkty

Szybkie przygotowanie posiłków: dzięki

dużemu otworowi na produkty nie musisz ich

wcześniej kroić na kawałki.

Oznaczone kolorami instrukcje dotyczące

prędkości

Wystarczy, że dopasujesz kolor akcesorium do

koloru prędkości. Użyj prędkości 1 do ubijania

śmietany i jajek, przygotowywania ciastek i

ciasta na chleb. Prędkość 2 jest idealna do

siekania cebuli, mielenia mięsa, przyrządzania

koktajli i wielu innych.

Szybkie i łatwe składanie

Szybki i łatwy montaż wszystkich części.

Konstrukcja zajmująca niewiele miejsca

Kompaktowy robot kuchenny Daily zajmuje

mniej miejsca w kuchni, a jednocześnie jest

wyposażony we wszystkie niezbędne

akcesoria, które można z łatwością

przechowywać w jego pojemniku.

Tarcza 2 w 1 ze stali szlachetnej

Ergonomiczny dwustronny dysk umożliwiający

krojenie za pomocą jednej strony i

szatkowanie z użyciem drugiej!

Do 5 porcji za jednym razem

Duży pojemnik o pojemności 2,1 l (pojemność

robocza 1,5 l) umożliwia miksowanie nawet 5

porcji zupy za jednym razem.

Akcesoria można myć w zmywarce

Wszystkie akcesoria można myć w zmywarce,

na górnej półce.

Akcesoria

W zestawie: Część tnąca z ostrzem „S”,

Narzędzie do emulgacji, Narzędzie do

wyrabiania ciasta, Dwustronna tarcza

Informacje ogólne

Liczba tarcz do krojenia: 1 (dwustronna)

Liczba poziomów prędkości: 2 + funkcja

pulsacji

Charakterystyka produktu: Schowek na

przewód, Możliwość mycia w zmywarce,

Wbudowany schowek na przewód, Stopy

antypoślizgowe, Funkcja pulsacyjna

Uchwyt na przewód

Wykończenie

Kolor: Biała

Wykończenie

Materiał korpusu: Tworzywo ABS

Materiał pojemnika na miąższ/popychacza:

Tworzywo SAN

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał akcesoriów: Metal (tarcza 2 w 1) i

plastik (końcówka do wyrabiania i tarcza

emulgacyjna)

Dane techniczne

Pojemność pojemnika: 2.1 L

Pojemność robocza pojemnika: 1,5 (lub 500 g

mąki) L

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc: 700 W

Napięcie: 220–240 V

Maksimum mocy: 700 W

Prędkość maksymalna: 2 + funkcja pulsacji

Przycisk turbo: Funkcja pulsacyjna

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

244 x 244 x 377 mm

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Serwis

2 lata gwarancji
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