
Robot de bucătărie
compact

Viva Collection

 

800 W

29 funcţii

Disc 2 în 1

Presă de citrice

 
HR7510/00

Mâncare sănătoasă preparată acasă, posibilităţi nelimitate

Rezultate excelente chiar şi în cazul celor mai dure ingrediente

Dacă îţi place mâncarea sănătoasă preparată acasă, vei adora robotul nostru de bucătărie compact Philips Viva.

Am proiectat această colecţie special pentru vieţile haotice. Poţi prepara rapid mese grozave, chiar şi atunci

când conţin cele mai dure ingrediente.

Proiectat pentru stilul tău de viaţă ocupat

Motor puternic de 800 W pentru procesare fără efort

Tehnologie PowerChop pentru performanţe superioare de tocare

Aparat multifuncţional: frământă, bate, rade, feliază şi stoarce

Preparare rapidă cu tub larg de alimentare pentru tăiere prealabilă minimă

Cod de culori pentru reglarea vitezei şi potrivirea uşoară a accesoriilor

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor pieselor

Design compact: spaţiu redus, performanţă sporită

Amprentă mai mică şi depozitarea tuturor accesoriilor în bol

Discuri 2 în 1 din oţel inoxidabil cu două feţe: rade şi feliază

Prepară până la 5 porţii simultan în bolul cu o capacitate de 1,5 l

Toate accesoriile pot fi spălate în maşină

Vas suplimentar rezistent

Vas rezistent şi transparent pentru utilizare intensă



Robot de bucătărie compact HR7510/00

Repere

Motor puternic 800W

Motorul puternic poate face faţă cu uşurinţă

unei varietăţi impresionante de ingrediente,

precum aluat de pâine, legume tari, brânză sau

ciocolată. De asemenea, feliază şi rade cu

uşurinţă.

Tehnologie PowerChop

Tehnologia PowerChop este o combinaţie între

forma lamei de tăiere, unghiul de tăiere şi

castronul interior, care oferă rezultate de tocare

superioare atât pentru ingredientele moi, cât şi

pentru cele tari. Este, de asemenea, perfectă

pentru prepararea piureurilor şi pentru

amestecarea aluaturilor pentru prăjituri!

Peste 29 funcţii

Datorită celor peste 29 funcţii, posibilităţile

sunt nelimitate: mâncare gătită, pâine, sosuri,

sucuri şi multe altele. Utilizează accesoriile de

calitate superioară şi multifuncţionale pentru a

toca, pasa şi mărunţi ingredientele (cu lama în

formă de S) sau doar feliază şi rade (discul 2 în

1). Poţi face orice doreşti!

Tub larg de alimentare

Preparare rapidă cu tub larg de alimentare

pentru tăiere prealabilă minimă.

Cod de culori pentru reglarea vitezei

Pentru rezultate perfecte de fiecare dată,

potriveşte accesoriul cu viteza de aceeaşi

culoare. Utilizează viteza 1 pentru a prepara

frişcă, a bate ouă şi pentru a frământa aluaturi

pentru produse de patiserie şi pâine. Viteza 2

este ideală pentru a toca ceapă şi carne,

pentru a prepara smoothie-uri şi altele.

Asamblare rapidă şi uşoară

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor pieselor.

Design care economiseşte spaţiul

Robotul de bucătărie compact Viva ocupă mai

puţin spaţiu pe blatul de bucătărie, însă este

complet echipat cu toate accesoriile esenţiale,

care pot fi depozitate uşor în interiorul bolului.

Disc 2 în 1 din oţel inoxidabil

Cu discul ergonomic cu două feţe este uşor să

feliezi cu o faţă şi să razi cu cealaltă!

Până la 5 porţii dintr-o dată

Bolul generos de 2,1 l (capacitate de lucru 1,5 l)

îţi permite să amesteci până la 5 porţii de supă

rece dintr-o singură mişcare.

Accesorii ce pot fi spălate în maşina de spălat

vase

Toate accesoriile pot fi puse în raftul de sus al

maşinii de spălat vase pentru curăţare uşoară.

Vas rezistent

Vasul rezistent de 1,5 litri are o capacitate de

lucru de 1 litru, pentru până la 5 porţii de

smoothie odată.



Robot de bucătărie compact HR7510/00

Specificaţii

Accesorii

Incluse: Lamă în formă de S pentru bloc tăietor,

Presă de citrice, Dispozitiv de emulsifiere, Vas,

Instr. de frământare, Disc reversibil

Specificaţii generale

Număr setări de viteză: 2 + puls

Caracteristicile produsului: Sistem depozitare

cablu, Lavabil în maşina de spălat vase,

Compartiment pentru cablu integrat, Sistem

anti-alunecare, Puls

Număr de discuri pentru feliere: 1 (reversibil)

Design

Culoare: Alb

Finisaj

Materialul accesoriilor: Metal (disc 2 în 1) şi

plastic (instrument de frământat şi disc de

emulsifiere)

Material lamă: Oţel inoxidabil

Material vas: SAN

Material corp principal: ABS

Material container pentru pulpa de

fructe/elementul de împingere: SAN

Specificaţii tehnice

Capacitate castron: 2,1 l

Capacitatea de lucru a bolului: 500 g făină

sau 1,5 l

Frecvenţă: 50-60 Hz

Alimentare: 800 W

Tensiune: 220-240 V

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 244 x 244

x 377 mm

Ţara de origine

Fabricat în: China

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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