
Robot de bucătărie

 

350 W

Bol de 2,1 l

 

HR7605/10

Economie de spaţiu prin multifuncţionalitate

Robot de bucătărie cu depozitare uşoară

Acest robot de bucătărie Philips este soluţia pentru toate problemele din

bucătărie, ocupând un spaţiu redus şi economisind timp, prin multiplele sale

funcţii. Cu acest aparat poţi face 15 lucruri diferite, într-o fracţiune din timpul care

ţi-ar fi necesar în mod obişnuit.

Precizie puternică

Motor puternic de 350 W pentru cele mai dure ingrediente

Realizează cu uşurinţă peste 15 funcţii

Compact

Toate accesoriile încap în bol pentru a o stocare compactă

Suficient de mic pentru a încăpea în orice dulap



Robot de bucătărie HR7605/10

Repere Specificaţii

Ultracompact

Suficient de mic pentru a încăpea în orice

dulap

MicroStore

Microstore îţi permite să stochezi toate

accesoriile în interiorul bolului pentru a le

depozita uşor şi compact.

Peste 15 funcţii

Robotul de bucătărie este dotat cu 5 accesorii

diferite care îi permit să efectueze peste 15

funcţii diferite. Accesoriile, lavabile în maşina

de spălat vase, constau din: instrument de

frământat pentru amestecarea compoziţiilor

uşoare şi frământare intensă; un cuţit din oţel

inoxidabil pentru prepararea cărnii şi a

legumelor; discuri metalice pentru radere,

feliere medie şi granulare, şi un disc de

emulsifiere pentru prepararea alimentelor

precum frişca şi maioneza.

Accesorii

Număr de accesorii/discuri: 3

Accesoriu de tăiere mediu: Pentru tăierea în

felii medii a legumelor şi a fructelor

Accesoriu pentru feliere mediu: Pentru feliere

medie a fructelor şi a legumelor

Accesoriu de granulare mediu: Pentru raderea

cartofilor, brânzei

Disc de emulsifiere.: Batere rapidă, Baterea,

Aplicaţie pentru emulsifiere

Cuţit de tocare din oţel inoxidabil: tocare,

amestecare, frământare, pasare, amestecare

Specificaţii de design

Carcasă: PP

Comutator şi suport pentru accesoriu: POM

Bol, capac, mecanism de împingere: SAN

Disc de emulsifiere: ABS

Cuţit şi accesorii metalice: oţel inoxidabil &

ABS

Specificaţii tehnice

Motor: Universal, ecranat pentru a nu produce

interferenţe radio-TV

Alimentare: 350 W

Capacitate de frământare pentru prăjituri:

250 g

Conţinut bol: 2,1 l

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Culori: Alb cu nuanţe de verde

Siguranţă: Întrerupător resetabil automat

pentru protejarea motorului

Viteze: 1 + puls

Lungime cablu: 75 cm

Ţara de origine

Ungaria
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