
Konyhai robotgép

Daily Collection

 
650 W

2 sebességfokozat + pulzus
fokozat

2,1 literes tál

Több mint 15 funkciót nyújtó
tartozékok

 
HR7627/00

Receptek széleskörű választéka, minimális erőfeszítés
Készítsen házi jellegű kenyeret, tortákat, italokat és még sok mást

A Philips Daily Collection kompakt kialakítású konyhai robotgépnek része egy 2,1 literes tál, valamint számos

nagy teljesítményű tartozék. Ízletes ételek otthoni elkészítése még sosem volt ilyen egyszerű!

Erőteljes precizitás

PowerChop technológia a kiemelkedő aprítási teljesítményért

Receptek maximális választéka

Elegyítő eszköz krémekhez és tojásfehérjéhez

Nagy teljesítményű rozsdamentes acél tárcsabetétek

Éles és erős rozsdamentes S-alakú acél aprítókés aprításhoz

Akár 5 adag egyszerre

Egyszerű összeszerelés, használat és tisztítás

Nem fröcsköl ki az étel a keverőtálból, mivel nincs belső tengely

40%-kal nagyobb adagolócső (a Philips HR7625 típushoz képest)

Hatékony feldolgozást biztosító 650 W-os motor

2 sebességbeállítás és impulzuskapcsoló a tökéletes kezelhetőségért

Mosogatógépben mosható tartozékok



Konyhai robotgép HR7627/00

Fénypontok

2 sebességbeállítás és impulzuskapcsoló

A legjobb eredmény úgy érhető el, ha a

legalacsonyabb (1. fokozatú) sebességet állítja

be tejszín- és tojáshabveréshez, nokedlihez és

kenyértésztához. A magasabb sebesség (2.

fokozat) hagyma és hús összevágására,

krémlevesek és turmixok készítésére, valamint

ropogós zöldségek aprítására, szeletelésére és

darálására szolgál.

40%-kal nagyobb adagolócső

Az új Philips Daily Collection konyhai

robotgéphez adagolócső tartozik, amely 40%-

kal nagyobb a korábbi HR7625 modellnél,

ezáltal vágásidő takarítható meg

gyümölcsöknél és zöldségeknél

Rozsdamentes acél tárcsabetétek

Egyszerűen válassza ki a megfelelő

rozsdamentes acél tárcsabetétet kedvenc

hozzávalójának előkészítéséhez, és pattintsa a

tárcsatartóra. Széles körű teljesítménytesztet

végeztek a legjobb szeletelés és reszelés

érdekében.

Hatékony feldolgozás

Ez a Philips konyhai robotgép erős motorral

biztosítja az erőt és a vezérelhetőséget a kívánt

recept elkészítéséhez.

Akár 5 adag egyszerre

A bőséges méretű, 2,1 literes tálnak

köszönhetően egyszerre akár 5 adag krémleves

is elkészíthető

Mosogatógépben mosható tartozékok

A Philips konyhai robotgép minden tartozéka a

mosogatógép felső tálcájába helyezve,

egyszerűen tisztítható.

Elegyítő eszköz

Tökéletes eszköz tojás vagy tejszínhab

felveréséhez, keveréséhez és elegyítéséhez. A

legnagyobb térfogatnövekedéshez és

felfújáshoz használja az alacsony

sebességbeállítást. Minden eddiginél

könnyebben készíthet ízletes desszerteket vagy

majonézt!

PowerChop technológia

A PowerChop technológia a pengeforma, a

vágási szög és a belső edény kombinálásával

kiváló aprítási teljesítményt biztosít lágy és

kemény hozzávalók esetén is. Tökéletes

megoldás pürékhez és süteménytészták

keveréséhez egyaránt.

A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.



Konyhai robotgép HR7627/00

Műszaki adatok

Tartozékok

Dagasztótartozék

Elegyítőtárcsa

S-alakú rozsdamentes acél aprítókés

Betéttárcsa: granuláló

Betéttárcsa: aprító (durva)

Betéttárcsa: szeletelő (finom)

Betétek/tárcsák száma: 3

Rozsdamentes acél aprítókés: Habverés,

aprítás, morzsolás, vágás, összegöngyölés,

pürésítés, darálás

Kivitelezési jellemzők

Készülékház: ABS

Fokozatállító gomb: ABS

Betöltő: SAN

Tárcsabetétek, aprítókés: Rozsdamentes acél

Fedeles edény: SAN

Dagasztótartozék: PP

Késtartó: PP

Általános jellemzők

Sebességfokozatok: 2 + pulzus

Csúszásmentes talp

Beépített kábeltároló

Tál kapacitása: 2.1 l

Tál működési kapacitása: 1,5 l (száraz

alapanyagok/folyadékok)

Tál működési kapacitása.: 500 g (liszt)

Termék mérete (H x Sz x M): 244 x 244 x 377

mm

RPM-tál (max): Akár 1900 fordulat/perc

RPM-tál (min): Akár 1500 fordulat/perc

Műszaki adatok

Tápellátás: 650 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Biztonság: Fedél- és edényérzékelés,

mechanikus 1,5 mp-es kapcsoló
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