
Kuchynský robot

 

350 W

2,1 l nádoba

 

HR7605/10

Všestranný šetrič priestoru
Kuchynský robot s ľahkým odkladaním

Tento kuchynský robot Philips je multifunkčným riešením, ktoré šetrí priestor a čas,

a uspokojí všetky vaše požiadavky v kuchyni. S týmto zariadením dokážete v

porovnaní s bežným postupom vykonať viac ako 15 rôznych úloh za zlomok času.

Výkonná precíznosť

Výkonný 350 W motor zvládne aj tie najtvrdšie ingrediencie

Jednoducho vykoná 15 a viac funkcií

Kompaktný

Všetko príslušenstvo sa vojde do misy, čím získate kompaktný úložný priestor

Dostatočne malý, aby vošiel do každého príborníka



Kuchynský robot HR7605/10

Hlavné prvky Technické údaje

Mimoriadne kompaktný

Dostatočne malý, aby vošiel do každého

príborníka

Systém MicroStore

Systém Microstore Vám umožní uskladniť

všetko príslušenstvo vo vnútri misy, takže

získate jednoduchý a kompaktný úložný

priestor.

15+ funkcií

Kuchynský robot sa dodáva s 5 rôznymi druhmi

príslušenstva, ktoré umožňuje vykonávať 15 a

viac rozličných funkcií. Medzi doplnky

umývateľné v umývačke riadu patrí nástavec na

miesenie určený na vymiesenie liateho cesta a

miesenie hustých surovín. Nôž na sekanie z

nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a

zeleniny. Kovové diskové nástavce, ktoré

zvládnu stredne jemné strúhanie,

krájanie na plátky a granulovanie.

Rozšľahávací disk na prípravu jedla, ako je

šľahačka a majonéza.

Príslušenstvo

Počet nástavcov/diskov: 3

Stredný nástavec na strúhanie: Na stredne

jemné strúhanie zeleniny a ovocia

Stredný nástavec na krájanie: Na krájanie

stredne veľkých plátkov zeleniny a ovocia

Stredný nástavec na granulovanie: Na

strúhanie zemiakov, syra

Emulgačný disk.: Šľahanie peny, Šľahanie,

Emulgovanie

Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele:

sekanie, mixovanie, miesenie, príprava pyré,

mixovanie

Špecifikácia dizajnu

Puzdro: PP

Spínač a držiak na nástavce: POM

Misa, kryt, zatláčadlo: SAN

Emulgačný disk: ABS

Kovový nôž a príslušenstvo: nehrdzavejúca

oceľ a ABS

Technické špecifikácie

Motor: Univerzálne potlačenie rušenia

rádia/TV

Príkon: 350 W

Kapacita liateho cesta: 250 g

Obsah misky: 2,1 l

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Farba(y): Biela s nádychom

minerálovozelenej

Bezpečnosť: Automaticky resetovateľné

odpojenie chrániace motor

Rýchlosti: 1+ pulzný

Dĺžka kábla: 150 cm

Krajina pôvodu

Maďarsko: áno
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