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500 W

2 l nádoba

 

HR7620/70

Ušetrite si priestor a námahu
Ultra-kompaktný vertikálny dizajn

Ušetrite priestor, námahu a čas pomocou vertikálneho kuchynského robota Philips

HR7620/70. Je výnimočne výkonný a absolútne multifunkčný, takže dokážete

vykonať akúkoľvek úlohu v priebehu niekoľkých sekúnd!

Výkonná precíznosť

500 W motor pre spracovanie veľkých množstiev a miesenie hustých surovín

Jednoducho vykoná 15 a viac funkcií

2 rýchlosti a pulzný stupeň

Jednoduché odkladanie

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

Vertikálny dizajn zaberie až o 35 % menej miesta v kuchyni



Kuchynský robot HR7620/70

Hlavné prvky Technické údaje

Systém MicroStore

Systém Microstore Vám umožní uskladniť

všetko príslušenstvo vo vnútri misy, takže

získate jednoduchý a kompaktný úložný

priestor.

Vertikálny dizajn

Špeciálny vertikálny dizajn má až o 35 %

menší podstavec ako klasické kuchynské

roboty. To šetrí cenný priestor na kuchynskej

linke a znamená, že aj tie najmenšie kuchyne

môžu teraz využívať kuchynský robot.

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 a

granulovanie. Rozšľahávací disk na prípravu

jedla, ako je šľahačka a majonéza.

500 W motor + 2 rýchlosti + pulz

S výkonným 500 W motorom, 2 nastaveniami

rýchlosti a pulzným tlačidlom môžete zvoliť tú

správnu rýchlosť pre optimálne výsledky

Technické špecifikácie

Príkon: 500, Čína: 460 W

Frekvencia: 50 – 60, Čína: 50 Hz

Dĺžka kábla: 120 cm

Motor: Univerzálne potlačenie rušenia

rádia/TV

Farba(y): Žiarivo biela a nebesky modrá

Kapacita misy - múka: 500 g

Kapacita misy - cesto: 830 g

Kapacita suchej hmoty v mise: 2 l

Kapacita objemu misy - tekutiny: 1,2 l

Bezpečnosť: Bezpečnostný systém

uzamykania s rozlišovaním prítomnosti veka a

misky, Mechanická brzda na držiaku nástavcov

zastaví do 1,5 s

Rýchlosti: 2 + pulzný

Napätie: 220 – 240 V, Čína: 220 V

Špecifikácia dizajnu

Puzdro: ABS

Spínač a držiak na nástavce: ABS & POM

Misa, kryt, zatláčadlo: SAN & ABS

Emulgačný disk: ABS

Kovový nôž a príslušenstvo: nehrdzavejúca

oceľ

Držiak noža: PP a PET

Príslušenstvo

Počet nástavcov/diskov: 2

Stredný nástavec na strúhanie: Na stredne

jemné strúhanie zeleniny, ovocia a syra

Stredný nástavec na krájanie: Na rezanie

stredne veľkých plátkov zeleniny a ovocia

Rozšľahávací disk: Na šľahanie a

emulgovanie

Nástroj na miesenie: Na bežné miesenie aj

miesenie hustých surovín

Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele:

sekanie, šľahanie, trepanie, drvenie, krájanie,

primiešavanie, roztláčanie, krájanie na jemno,

mixovanie, miesenie

Krajina pôvodu

Čína: áno
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