
Robot de cozinha
compacto

Daily Collection

 

700 W

16 funções

Disco 2 em 1

Arrumação na taça

 
HR7310/00

Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias

com acessórios essenciais e um design compacto

Se aprecia refeições caseiras e saudáveis, mas tem uma vida atarefada, vai adorar o nosso robot de cozinha

compacto Philips Daily. Desenvolvemos esta coleção compacta especialmente para vidas agitadas. Pode

preparar pratos fantásticos de forma rápida e sem esforço.

Desenvolvido para o seu estilo de vida ativo

Motor potente de 700 W para processamento sem esforço

Aparelho prático tudo-em-um: amassa, bate, tritura, fatia

Preparação rápida com tubo de alimentos grande para minimizar o pré-corte

Controlo de velocidade e acessórios com código de cores para fácil correspondência

Montagem rápida e fácil de todas as peças

O design compacto ocupa menos espaço sem afetar o desempenho

Formato mais pequeno e arrumação de todos os acessórios na taça

Discos 2 em 1 de dupla face em aço inoxidável: trituram e fatiam

Prepare até 5 porções simultaneamente com a capacidade de 1,5 L da taça

Todos os acessórios são laváveis na máquina de lavar a loiça



Robot de cozinha compacto HR7310/00

Destaques Especificações

Mais de 16 funções

Com mais de 16 funções, não há limites para o

que pode fazer: refeições, pão, molhos e muito

mais. Utilize os acessórios multifuncionais e

de alta qualidade para cortar, reduzir a puré e

picar ingredientes com a lâmina em S ou fatiar

e triturar com o disco 2 em 1. Versatilidade para

todos os gostos: pode bater, amassar e muito

mais.

Potente motor de 700 W

O nosso motor potente tem capacidade para

processar facilmente vários ingredientes,

desde massa para pão a legumes duros,

queijo e chocolate. Além disso, fatia e tritura

com facilidade.

Tubo de alimentação grande

Preparação rápida com tubo de alimentos

grande para minimizar o pré-corte.

Controlo de velocidade com código de cores

Para obter sempre resultados perfeitos, basta

fazer a correspondência entre a cor do

acessório e a cor da velocidade. Utilize a

velocidade 1 para bater natas e ovos, fazer

pastéis e preparar massas. A velocidade 2 é

ideal para picar cebolas e carne, fazer batidos

e muito mais.

Montagem rápida e fácil

Montagem rápida e fácil de todas as peças.

Design economizador de espaço

O robot de cozinha compacto Daily ocupa

menos espaço na bancada, mas está

totalmente equipado com todos os utensílios

de cozinha essenciais que pode arrumar

facilmente dentro da taça.

Disco 2 em 1 em aço inoxidável

O disco ergonómico de dupla face permite

fatiar com um lado e triturar com o outro

facilmente.

Até 5 doses de uma só vez

A taça grande de 2,1 L (capacidade para 1,5 L)

permite-lhe liquidificar até 5 porções de sopa

de uma só vez.

Acess. laváveis na máq. de lavar louça

Todas as peças dos acessórios podem ser

colocadas no cesto superior da sua máquina

de lavar loiça para uma limpeza fácil.

Acessórios

Incluído: Lâminas em S, Acessório para

emulsionar, Pás de amassar, Disco reversível

Especificações gerais

Número de discos para fatiar: 1 (reversível)

Número de regulações de velocidade: 2 +

"Pulse"

Caraterísticas do produto: Compartimento do

fio, Laváveis na máquina de lavar a loiça,

Compartimento do fio integrado, Suporte

antideslize, Função "pulse"

Suporte de cabo

Design

Cor: Branco

Acabamento

Material da estrutura principal: ABS

Material do recipiente para polpa/calcador:

SAN

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material dos acessórios: Metal (disco 2 em 1)

e plástico (acessório para amassar e disco

misturador)

Especificações técnicas

Capacidade da taça: 2,1 L

Capacidade máxima da taça: 1,5 (ou 500 g

de farinha) L

Frequência: 50-60 Hz

Potência: 700 W

Voltagem: 220-240 V

Potência máxima: 700 W

Velocidade máxima: 2 + "Pulse"

Botão turbo: Função "pulse"

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA):

244x244x377 mm

País de origem

Fabricada na: China

Assistência

2 anos de garantia mundial
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