
Robô de Cozinha

HR7605

O economizador de espaço versátil
Guarda-se facilmente, mesmo nos armários mais pequenos

O Robot da Philips é uma solução multifuncional para todos os seus problemas de cozinha, poupando espaço

e tempo. Com um único aparelho pode executar mais de 15 tarefas diferentes, numa fracção do tempo que

normalmente levaria a executá-las.

Precisão potente

Motor potente de 350 W para os ingredientes mais difíceis

Executa facilmente mais de 15 funções

Compacta

Pequeno o suficiente para caber em qualquer armário

Todos os acessórios podem ser guardados na taça para uma arrumação compacta
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Destaques Especificações

Ultra compacto

Pequeno o suficiente para caber em qualquer

armário

MicroStore

O MicroStore permite-lhe guardar todos os

seus acessórios dentro da taça para uma

arrumação fácil e compacta

Mais de 15 funções

O Robot possui 5 acessórios que permitem

executar mais de 15 funções. Os acessórios

(laváveis na máquina) incluem: pás de

amassar para misturar, baterem e amassar

ingredientes mais pesados; uma lâmina de

picar em aço inoxidável para preparar carne e

legumes; discos metálicos para cortar

(espessura média e fina) e granular; e um

disco para emulsionar para preparar natas ou

maionese.

Especificações Técnicas

Motor: Universal, anulada a interferência de

rádio/TV

Alimentação: 350 W

Capacidade para massa de bolos: 250 g

Conteúdo da taça: 2,1 l

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Cor(es): Branco com contrastes em verde

maçã

Safety: Sistema de corte automático

programável que protege o motor

Velocidades: 1+ pressão

Comprimento do cabo: 150 cm

Especificações de design

Estrutura: PP

Interruptor e suporte para acessórios: POM

Taça, tampa, pressor: SAN

Disco misturador: ABS

Lâmina em metal e acessórios: aço

inoxidável e ABS

Acessórios

Número de acessórios/discos: 3

Acessório de corte em tiras: Para corte médio

em tiras de vegetais e fruta

Acessório de corte em fatias: Para corte

médio em fatias de vegetais e fruta

Disco para emulsionar: Para bater, amassar e

misturar

Lâmina em aço inoxidável: Para cortar,

misturar, amassar, fazer puré, mexer

Lâmina picadora em aço inoxidável: Para

corte médio em fatias de vegetais e fruta

Acessório de granulação: Para granular

batatas, queijo

País de origem

China
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