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500 W

Niewielki zestaw 2 w 1

Misa o pojemności 2 l

 

HR7625/70

Mniej miejsca i wysiłku
Niezwykle kompaktowy robot kuchenny z blenderem

Robot kuchenny HR7625/70 firmy Philips o pionowej konstrukcji pozwala zaoszczędzić miejsce, wysiłek i czas

spędzany w kuchni. Jest to urządzenie o bardzo dużej mocy, z wieloma przydatnymi funkcjami, dzięki któremu

przygotujesz dowolne składniki w kilka sekund! Robot jest dodatkowo wyposażony w blender.

Niesamowita precyzja

Blender w zestawie

Silnik o mocy 500 W zapewnia przetwarzanie dużych ilości składników i gęstego ciasta

Ponad 25 użytecznych funkcji

2 prędkości i funkcja pulsacyjna

Łatwe przechowywanie

Wszystkie akcesoria można wygodnie przechowywać w misie

Dzięki swojej pionowej konstrukcji robot zajmuje w kuchni o 35% mniej miejsca



Robot kuchenny HR7625/70

Zalety Dane techniczne

Schowek MicroStore

Schowek MicroStore umożliwia wygodne

przechowywanie wszystkich akcesoriów

wewnątrz misy.

Pionowa konstrukcja

Specjalna pionowa konstrukcja ma o 35%

mniejszą powierzchnię w przekroju poziomym

w porównaniu z podobnymi robotami

kuchennymi. Pozwala to zaoszczędzić cenne

miejsce w kuchni, a także wstawić takiego

robota nawet do bardzo małej kuchni.

Silnik o mocy 500 W, dwie prędkości i funkcja

pulsacyjna

Silnik o mocy 500 W, dwa ustawienia

szybkości oraz przycisk pulsacji umożliwiają

wybór odpowiedniej prędkości w celu

uzyskania optymalnych rezultatów.

Ponad 25 funkcji

Robot kuchenny jest wyposażony w 7 różnych

akcesoriów, które zapewniają działanie ponad

25 funkcji. Wszystkie akcesoria można myć w

zmywarce. Są to: końcówka do wyrabiania

płynnego i gęstego ciasta, nóż ze stali

szlachetnej do siekania mięsa i warzyw,

metalowe wkładki tarczowe do szatkowania i

rozdrabniania na średnią grubość, nietłukący

się blender o pojemności 1,5 litra

zapewniający dokładne miksowanie, kruszenie

i mieszanie składników oraz tarcza

emulgacyjna do przygotowywania m.in. bitej

śmietany i majonezu.

Dane techniczne

Moc: 500 W, w Chinach: 460 W

Częstotliwość: 50–60, w Chinach: 50 Hz

Długość przewodu: 120 cm

Silnik: Uniwersalny mechanizm tłumiący

zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego

Kolor(y): Biało-niebieski

Pojemność misy (mąka): 500 g

Pojemność misy (ciasto): 830 g

Pojemność blendera (płyny): 1 L

Pojemność misy (produkty suche): 2 L

Pojemność misy (płyny): 1,2 L

Bezpieczeństwo: Blokada bezpieczeństwa

sprawdza obecność pokrywki i miski na

miejscu, Mechaniczny hamulec na uchwycie

na akcesoria zatrzymuje urządzenie w 1,5

sekundy

Prędkości: 2 + funkcja pulsacji

Napięcie: 220–240 V, w Chinach: 220 V

Dane techniczne

Obudowa: Tworzywo ABS

Wyłącznik i uchwyt na akcesoria: Tworzywo

ABS i poliformaldehyd

Miska, przykrywka, popychacz: Tworzywo

SAN i ABS

Tarcza emulgacyjna: Tworzywo ABS

Metalowy nóż i wkładki: stal szlachetna

Uchwyt noża: Tworzywo PP i PET

Dzbanek, przykrywka i kubek blendera:

Tworzywo SAN, PP

Uchwyt noża do dzbanka blendera: nylon 60

Nóż blendera: stal szlachetna

Akcesoria

Liczba wkładek/tarcz: 3

Wkładka do szatkowania (średnia grubość):

Szatkuje warzywa, owoce i ser (średnia

grubość)

Wkładka do krojenia (średnia grubość): Kroi

warzywa i owoce (średnia grubość)

Wkładka do rozdrabniania (średnia grubość):

Do rozdrabniania ziemniaków i sera

Narzędzie do wyrabiania ciasta: Do

wyrabiania każdego rodzaju ciasta

Nóż ze stali szlachetnej do siekania:

siekanie, ubijanie, ucieranie, kruszenie,

cięcie, dodawanie składników, tłuczenie,

mielenie mięsa, miksowanie, wyrabianie

ciasta

Tarcza emulgacyjna: Ubija i emulguje

Blender: Miksowanie, Homogenizowanie,

Mieszanie, rozdrabnianie, spienianie,

mielenie

na drobno, przygotowywanie puree,

przygotowywanie puree, przecieranie,

mielenie, wstrząsanie

Kraj pochodzenia

Chiny
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