
Konyhai robotgép

Daily Collection

 
500 W

kompakt, 2 az 1-ben kialakítás

2 literes tál

 

HR7625/70

Helyet és fáradságot takaríthat meg
Rendkívül kompakt kialakítás, turmixgéppel együtt

A Philips új, függőleges kialakítású HR7625/70 konyhai robotgépével helyet, fáradtságot és időt takaríthat meg.

Rendkívül hatékony és lenyűgözően sok funkcióval rendelkezik: egyetlen előkészítési művelet sem tarthat pár

másodpercnél tovább! Turmixgéppel együtt.

Erőteljes precizitás

Turmixgéppel együtt

500 W motor nagyobb mennyiségekhez és erős dagasztáshoz

Könnyedén végrehajtható, több, mint 25 funkció

2 sebességfokozat és pulzálás

Egyszerű tárolás

Az összes tartozék elfér az edényben

A függőleges kialakítás miatt akár 35%-kal kevesebb helyet foglal a konyhában



Konyhai robotgép HR7625/70

Fénypontok Műszaki adatok

MicroStore rendszer

Az összes tartozékot az edényben tárolhatja –

egyszerű és helytakarékos megoldás.

Függőleges kialakítás

A különleges függőleges kialakítás által

igényelt hely 35%-kal kevesebb, mint a

hasonló konyhai robotgépek esetén. Ezzel

értékes helyet takarít meg a munkalapon, azaz

a konyhai robotgép még a legkisebb

konyhának is része lehet.

500 W motor + 2 sebesség + pulzusgomb

Az erőteljes 500 W teljesítményű motor, a 2

sebességfokozat és pulzálás segít Önnek az

optimális eredmény elérésében

25+ funkció

A konyhai robotgép 7 tartozéka több, mint 25

különböző funkció ellátására képes. A –

mosogatógépben mosható - tartozékok sorába

a következők tartoznak: Egy dagasztó tartozék

tészták keveréséhez és erős dagasztásához.

Egy rozsdamentes acél aprítókés hús és

zöldségek felvágásához. Fém tárcsa betétek a

közepes aprításhoz, szeleteléshez, és

granuláláshoz. Egy 1,5 literes, törésálló kehely

különböző alapanyagok mixeléséhez,

aprításához és keveréséhez. Egy elegyítőtárcsa

tejhab és majonéz készítéséhez.

Műszaki adatok

Tápellátás: 500 W, Kína: 460 W

Frekvencia: 50-60, Kína: 50 Hz

Vezetékhossz: 120 cm

Motor: Univerzális, csökkentett rádió- és

televízió-interferencia

Szín(ek): Vakító fehér és égkék

Edény kapacitása liszthez: 500 g

Edény kapacitása tésztához: 830 g

Aprító kapacitása (folyékony): 1 l

Edény száraz kapacitása: 2 l

Edény folyadékkapacitása: 1,2 l

Biztonság: Biztonsági zárrendszer a fedél és

edényérzékeléshez, A fogón található

mechanikus kapcsoló 1,5 másodpercen belül

leállítja a készüléket

Sebességfokozatok: 2 + pulzálás

Feszültség: 220-240 V, Kína: 220 V

Kivitelezési jellemzők

Készülékház: ABS

Kapcsoló és tartó: ABS/POM

Edény, fedél, betöltő: SAN/ABS

Elegyítő tárcsa: ABS

Fém vágókés és betétek: rozsdamentes acél

Késtartó: PP & PET

Turmixkehely, fedél és edény: SAN, PP

Turmixkehely késtartója: nylon 60

Turmixkés: rozsdamentes acél

Tartozékok

Betétek/tárcsák száma: 3

Aprítóbetét (közepes): Zöldség, gyümölcs és

sajt közepes aprításához

Szeletelőbetét (közepes): Zöldség és

gyümölcs közepes szeleteléséhez

Granulálóbetét (közepes): Burgonya és sajt

granulálásához

Dagasztótartozék: Dagasztásához és erős

dagasztáshoz

Rozsdamentes acél aprítókés: aprítás,

Habverés, krémkészítés, morzsolás, vágás,

összegöngyölés, pürésítés, darálás, mixelés,

dagasztás

Elegyítőtárcsa: Habveréshez, keveréshez és

elegyítéshez

Turmixgép: Mixelés, homogenizálás, keverés,

aprítás, habosítás, őrlés, pürésítés, kemény

anyagok pürésítése, folyósítás, zúzás,

összerázás

Származási hely

Kína
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