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Economisiţi spaţiu şi efort
Design vertical ultracompact

Economisiţi spaţiu, efort şi timp cu noul robot de bucătărie vertical de la Philips. Este extrem de puternic şi

multifuncţional, astfel încât puteţi prepara perfect mâncarea în câteva secunde!

Precizie puternică

Motor de 500 W pentru preparare în cantităţi mari şi frământare intensă

Realizează cu uşurinţă peste 15 funcţii

2 viteze şi puls

Stocare uşoară

Toate accesoriile încap în bol pentru a o stocare compactă

Designul vertical ocupă cu 35% mai puţin spaţiu în bucătărie



Robot de bucătărie HR7620/70

Repere Specificaţii

MicroStore

Microstore vă permite să stocaţi toate

accesoriile în interiorul bolului pentru a le

depozita uşor şi compact.

Design vertical

Designul vertical special ocupă o suprafaţă cu

35% mai mică decât în cazul roboţilor de

bucătărie orizontali. Astfel, spaţiul este

economisit, până şi cele mai mici bucătării

putând beneficia acum de un robot de

bucătărie.

Peste 15 funcţii

Robotul de bucătărie este dotat cu 5 accesorii

diferite care îi permit să efectueze mai mult de

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

medie şi granulare şi un disc de emulsifiere

pentru prepararea alimentelor precum frişca şi

maioneza.

Motor de 500 W + 2 viteze + impulsuri

Cu un motor de 500 W şi 2 setări de viteză

plus buton de impuls, puteţi selecta viteza

potrivită pentru rezultate optime

Specificaţii tehnice

Alimentare: 500, China: 460 W

Frecvenţă: 50-60, China: 50 Hz

Lungime cablu: 120 cm

Motor: Universal, ecranat pentru a nu produce

interferenţe radio-TV

Culori: Alb strălucitor şi albastru senin

Capacitate bol - făină: 500 g

Capacitate bol - aluat: 830 g

Capacitate bol - volum de ingrediente

uscate: 2 l

Capacitate bol - volum de lichid: 1,2 l

Siguranţă: Sistem de blocare de siguranţă

pentru detectarea capacului şi a bolului, Frâna

mecanică de pe suport opreşte aparatul în 1,5

secunde

Viteze: 2 + puls

Tensiune: 220-240 V, China: 220 V

Specificaţii de design

Carcasă: ABS

Comutator şi suport pentru accesoriu: ABS &

POM

Bol, capac, mecanism de împingere: SAN &

ABS

Disc de emulsifiere: ABS

Cuţit şi accesorii metalice: oţel inoxidabil

Portcuţit: PP & PET

Accesorii

Număr de accesorii/discuri: 2

Accesoriu de tăiere mediu: Pentru raderea

medie a legumelor, fructelor şi brânzei

Accesoriu pentru feliere mediu: Pentru

tăierea în felii medii a legumelor şi a fructelor

Disc de emulsifiere: Pentru bătut rapid, bătut

cu telul şi emulsifiere

Instr. de frământare: Pentru frământare

normală, puternică

Cuţit de tocare din oţel inoxidabil: Tocare,

batere, preparare frişcă, sfărâmare, tăiere,

împăturire, zdrobire, mărunţire, amestecare,

frământare

Ţara de origine

China
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