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350 W

2,1l nádoba

 

HR7605/10

Uspoření místa
Kuchyňský robot, který se lehce uskladňuje

Tento kuchyňský robot od společnosti Philips šetří místo i čas a je multifunkční

odpovědí na všechny úkoly v kuchyni. Pomocí tohoto jediného zařízení zvládnete

více než 15 různých činností za zlomek běžné doby.

Výkonný a přesný

Výkonný motor o příkonu 350 W na ty nejtvrdší suroviny.

Snadno provádí více než 15 funkcí

Kompaktní

Veškeré příslušenství se vejde do nádoby, což umožňuje kompaktní ukládání.

Je dost malý, aby se vešel do jakékoli skřínky



Kuchyňský robot HR7605/10

Přednosti Specifikace

Mimořádně kompaktní

Je dost malý, aby se vešel do jakékoli skřínky

MicroStore

Systém Microstore umožňuje uložit veškeré

příslušenství do nádoby pro snadné a

kompaktní ukládání.

Více než 15 funkcí

Kuchyňský robot obsahuje 5 různých kusů

příslušenství, jež umožňují provádění více než

15 různých funkcí. Příslušenství, které lze mýt

v myčce, tvoří hnětací nástroj pro míchání

litého těsta a důkladné hnětení. Nůž

z nerezové oceli pro přípravu masa a zeleniny.

Nástavec v podobě kovového disku, který

zvládne středně jemné strouhání, středně

jemné krájení a drcení. A emulgační disk pro

přípravu šlehané smetany a majonézy.

Příslušenství

Počet nástavců/disků: 3

Nástavec pro středně jemné strouhání: Pro

středně jemné strouhání zeleniny a ovoce

Nástavec pro středně jemné krájení: Pro

středně jemné krájení zeleniny a ovoce

Nástavec pro středně jemné drcení: Pro

drcení brambor a sýra

Emulgační kotouč.: Šlehání, Příprava pěny,

Emulgace

Nůž z nerezové oceli: sekání, Mixování,

hnětení, příprava pyré, mixování

Specifikace provedení

Kryt: PP

Vypínač a držák nástrojů: POM

Nádoba, kryt, posunovač: SAN

Emulgační kotouč: ABS

Kovový nůž a nástavce: nerez a ABS

Technické údaje

Motor: Univerzální, potlačení rušení

rádia/televize

Spotřeba: 350 W

Příprava těsta na bábovku: 250 g

Obsah nádoby: 2.1 l

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Barva(y): Bílá se světle zelenými prvky

Bezpečnost: Automatické, resetovatelné

odpojení chránící motor

Rychlost: 1 + puls

Délka kabelu: 150 cm

Země původu

Maďarsko: Ano
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