
Κουζινομηχανή

Daily Collection

HR7620

Εξοικονομήστε χώρο και κόπο
Εξαιρετικά συμπαγής κάθετος σχεδιασμός

Εξοικονομήστε χώρο, κόπο και χρόνο με την κουζινομηχανή κάθετου σχεδιασμού της Philips. Είναι εξαιρετικά ισχυρή και

εκπληκτικά πολυλειτουργική για να μπορείτε να ολοκληρώνετε οποιαδήποτε εργασία μέσα σε δευτερόλεπτα!

Ισχύς με ακρίβεια

Μοτέρ 500 W για μεγάλες ποσότητες και δυνατή ζύμωση

Εκτελεί εύκολα 15+ λειτουργίες

2 ταχύτητες και στιγμιαία λειτουργία

Εύκολη αποθήκευση

Όλα τα αξεσουάρ χωράνε στο μπολ για συμπαγή αποθήκευση

Ο κάθετος σχεδιασμός καταλαμβάνει 35% λιγότερο χώρο στην κουζίνα σας



Κουζινομηχανή HR7620/70

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

MicroStore

Το Microstore σάς επιτρέπει να φυλάτε όλα τα

εξαρτήματα στο εσωτερικό του μπολ για εύκολη και

συμπαγή αποθήκευση.

Κάθετος σχεδιασμός

Ο ειδικός κάθετος σχεδιασμός καταλαμβάνει 35%

μικρότερο χώρο από παρόμοιες κουζινομηχανές.

Έτσι εξοικονομείται πολύτιμος χώρος εργασίας

ώστε η κουζινομηχανή να μπορεί να τοποθετηθεί

ακόμη και στις πιο μικρές κουζίνες.

15+ λειτουργίες

Η Κουζινομηχανή διαθέτει 5 διαφορετικά αξεσουάρ

με δυνατότητα εκτέλεσης 15+ διαφορετικών

λειτουργιών. Τα εξαρτήματα, τα οποία πλένονται στο

πλυντήριο πιάτων, είναι τα εξής: ένα εργαλείο

ζύμωσης για ανάμειξη ζύμης και δυνατό ζύμωμα,

ένα μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι για ψιλό κόψιμο

για την προετοιμασία κρέατος και λαχανικών, ένας

μεταλλικός δίσκος για μεσαίο τεμαχισμό και τρίψιμο

υλικών, και ένας δίσκος ανακατέματος για

προετοιμασία τροφής όπως σαντιγί και μαγιονέζα.

Μοτέρ 500 W + 2 ταχύτητες + κουμπί στιγμιαίας

λειτουργίας

Με μοτέρ 500W, 2 ρυθμίσεις ταχύτητας και κουμπί

στιγμιαίας λειτουργίας μπορείτε να επιλέξετε τη

σωστή ταχύτητα για βέλτιστα αποτελέσματα

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 500, Κίνα: 460 W

Συχνότητα: 50-60, Κίνα: 50 Hz

Μήκος καλωδίου: 120 εκ.

Μοτέρ: Παγκοσμίου χρήσης, με καταστολή

παρεμβολών radio/tv

Χρώμα(τα): Φωτεινό λευκό και θαλασσί του ουρανού

Χωρητικότητα δοχείου σε αλεύρι: 500 g

Χωρητικότητα δοχείου σε ζύμη: 830 g

Χωρητικότητα δοχείου σε όγκο στερεών: 2 l

Χωρητικότητα δοχείου σε όγκο υγρών: 1,2 l

Ασφάλεια: Σύστημα ασφαλούς κλειδώματος για το

καπάκι & εντοπισμός δοχείου, Μηχανικό φρένο

στην εργαλειοθήκη για διακοπή μέσα σε 1,5

δευτερόλεπτο

Ταχύτητες:

στιγμιαίο πάτημα 2 +

Τάση: 220-240 V, Κίνα: 220 V

Προδιαγραφές σχεδίασης

Περίβλημα: ABS

Διακόπτης και στήριγμα εξαρτημάτων: ABS & POM

Δοχείο, κάλυμμα, προωθητήρας: SAN & ABS

Δίσκος ανακατέματος: ABS

Μεταλλικό μαχαίρι και εξαρτήματα: ανοξείδωτο

ατσάλι

Εξάρτημα συγκράτησης μαχαιριού: PP & PET

Αξεσουάρ

Αριθμός εξαρτημάτων/δίσκων: 2

Εξάρτημα μεσαίου κομματιασμού: Για μεσαίο

κομμάτιασμα λαχανικών, φρούτων, τυριών

Εξάρτημα μεσαίου τεμαχισμού: Για μεσαίο τεμαχισμό

λαχανικών και φρούτων

Δίσκος ανακατέματος: Για χτύπημα, ανακάτεμα και

πολτοποίηση

Εργαλείο ζύμωσης: Για ζύμωμα, δυνατό ζύμωμα

Μαχαίρι για ψιλό κόψιμο από ανοξείδωτο ατσάλι:

Κοπή, χτύπημα, αφράτο χτύπημα, θρυμματισμός,

κόψιμο, ανάμειξη, δημιουργία χυλού, κόψιμο κιμά,

ανακάτεμα, ζύμωση

Χώρα προέλευσης

Κίνα
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