
Robot kuchenny

 

350 W

Pojemnik 2,1 l

 

HR7605/10

Uniwersalny i niewielkich rozmiarów
Łatwy w przechowywaniu robot kuchenny

Robot kuchenny firmy Philips pomoże Ci zaoszczędzić czas i miejsce oraz

rozwiąże wszystkie problemy, jakie napotkasz w kuchni. Wykorzystasz go do 15

różnych zadań, które zajmą ci znacznie mniej czasu niż zwykle.

Niesamowita precyzja

Silnik o dużej mocy 350 W pozwala miksować nawet najtwardsze składniki

Ponad 15 użytecznych funkcji

Małe wymiary

Wszystkie akcesoria można wygodnie przechowywać w misie

Wystarczająco mały do schowania w szafce



Robot kuchenny HR7605/10

Zalety Dane techniczne

Bardzo mały

Wystarczająco mały do schowania w szafce

Schowek MicroStore

Schowek MicroStore umożliwia wygodne

przechowywanie wszystkich akcesoriów

wewnątrz misy.

Ponad 15 funkcji

Robot kuchenny jest wyposażony w 5 różnych

akcesoriów, które zapewniają działanie ponad

15 funkcji. Wszystkie akcesoria można myć w

zmywarce. Są to: końcówka do wyrabiania

płynnego i gęstego ciasta, nóż ze stali

szlachetnej do siekania mięsa i warzyw,

metalowe wkładki tarczowe do szatkowania,

krojenia na średnią grubość i rozdrabniania

oraz tarcza emulgacyjna do przygotowywania

m.in. bitej śmietany i majonezu.

Akcesoria

Liczba wkładek/tarcz: 3

Wkładka do szatkowania (średnia grubość):

Szatkuje warzywa i owoce (średnia grubość)

Wkładka do krojenia (średnia grubość): Kroi

warzywa i owoce (średnia grubość)

Wkładka do rozdrabniania (średnia grubość):

Do rozdrabniania ziemniaków i sera

Tarcza emulgacyjna: Trzepanie, Ubijanie,

Emulgowanie

Nóż ze stali szlachetnej do siekania:

siekanie, miksowanie, wyrabianie ciasta,

przygotowywanie puree, miksowanie

Dane techniczne

Obudowa: Tworzywo PP

Wyłącznik i uchwyt na akcesoria:

poliformaldehyd

Miska, przykrywka, popychacz: Tworzywo

SAN

Tarcza emulgacyjna: Tworzywo ABS

Metalowy nóż i wkładki: stal szlachetna i

tworzywo ABS (akrylonitryl, butadien i styren)

Dane techniczne

Silnik: Uniwersalny mechanizm tłumiący

zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego

Moc: 350 W

Pojemność misy na ciasto: 250 g

Zawartość miski: 2.1 L

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Kolor(y): Biały z zielonymi akcentami

Bezpieczeństwo: Automatyczny wyłącznik

chroniący silnik

Prędkości: 1 + pulsacyjna

Długość przewodu: 75 cm

Kraj pochodzenia

Węgry

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2020‑10‑23

Wersja: 8.0.1

12 NC: 0000 000

00000

EAN: 08 71010 31780 40

www.philips.com

http://www.philips.com/

