
Кухненски робот

 

350 W

Купа 2,1 л

 

HR7605/10

Ефикасно пестене на място
Лесен за съхранение кухненски робот

Кухненският робот Philips е компактният и пестящ време многофункционален отговор на

всички ваши кухненски проблеми. С този единствен уред можете да вършите над 15

различни работи за частица от времето, което иначе ви отнемат.

Мощна прецизност

Мощен мотор 350 W за най-твърди продукти

С лекота изпълнява 15+ функции

Компактен

Всички приставки се побират в купата с цел компактно съхранение

Достатъчно малък, за да се побере лесно и в най-малкия шкаф



Кухненски робот HR7605/10

Акценти Спецификации

Ултракомпактен

Достатъчно малък, за да се побере лесно и в най-

малкия шкаф

MicroStore

Microstore ви позволява да държите всичките

приставки вътре в купата за по-компактно и лесно

съхранение.

15+ функции

Кухненският робот Food Processor се доставя с 5

различни приставки, с които той може да изпълнява

15+ различни операции. Приставките, годни за

съдомиялна машина, са приставка за месене, за

миксиране на тесто и за продължително месене.

Нож за кълцане от неръждаема стомана за

приготвяне на месо и зеленчуци. Метални дискове за

средно настъргване, средно нарязване и гранулиране.

И емулгиращ диск за приготвяне на храни от вида на

разбита сметана и майонеза.

Аксесоари

Брой дискове/вложки: 3

Вложка за средно накълцване: За средно

накълцване на зеленчуци и плодове

Вложка за средно нарязване: За средно нарязване

на зеленчуци и плодове

Вложка за средно гранулиране: За гранулиране на

картофи, сирене

Диск за емулгиране.: Разбиване, Разбиване,

Прилагане за емулгиране

Нож за кълцане от неръждаема стомана: кълцане,

пасиране, месене, пюриране, миксиране

Спецификации на дизайна

Корпус: PP

Ключ и захват за приставки: POM

Купа, капак, тласкач: SAN

Диск за емулгиране: ABS

Метален нож и вложки: неръждаема стомана и ABS

Технически данни

Мотор: Универсално, с потискане на радио/ТВ

смущения

Захранване: 350 W

Възможност за тесто за торти: 250 гр

Съдържание на купата: 2.1 л

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50 – 60 Hz

Цвят (цветове): Бял с минерално зелени акценти

Безопасност: Автоматично изключване за защита на

електромотора

Скорости:

1+ импулс

Дължина на кабела: 75 см

Страна на произход

Унгария
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