
Robot kuchenny

Daily Collection

 
650 W

2 prędkości + funkcja pulsacji

Pojemnik 2,1 l

Akcesoria do ponad 15 funkcji

 
HR7627/00

Maksymalna różnorodność potraw, minimalny wysiłek
Przygotuj domowy chleb, ciasta, napoje i inne potrawy

Robot kuchenny Philips Daily Collection charakteryzuje się niewielką konstrukcją obejmującą pojemnik o

pojemności 2,1 l. Jest wyposażony w różnorodne, bardzo wydajne akcesoria. Przygotowywanie pysznych,

domowych posiłków nigdy nie było tak proste!

Niesamowita precyzja

Technologia PowerChop zapewnia doskonałe efekty siekania

Maksymalna różnorodność potraw

Narzędzie do emulgacji śmietany i białek

Bardzo wydajne tarcze ze stali szlachetnej

Ostre i trwałe ostrze „S” ze stali szlachetnej do siekania

Do 5 porcji za jednym razem

Wyjątkowo łatwy montaż, użytkowanie i czyszczenie

Brak centralnego wałka powoduje, że nic nie chlapie z pojemnika

O 40% większy otwór na produkty (w porównaniu do modelu HR7625 firmy Philips)

Silnik o mocy 650 W zapewnia dużą moc miksowania

2 ustawienia prędkości i ustawienie pulsacji zapewniają pełną kontrolę

Akcesoria można myć w zmywarce



Robot kuchenny HR7627/00

Zalety

2 ustaw. prędkości i przycisk pulsacji

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj

najniższą prędkość (prędkość 1) podczas

ubijania śmietany, ubijania jajek,

przygotowywania ciast i ciasta na chleb.

Większa prędkość (prędkość 2) nadaje się do

siekania cebuli i mięsa, miksowania zup i

koktajli oraz szatkowania, krojenia i tarcia

warzyw.

O 40% większy otwór na produkty

Otwór na produkty nowego robota kuchennego

firmy Philips z serii Daily Collection jest o 40%

większy od otworu w poprzednim modelu

HR7625, co pozwala wyeliminować

konieczność cięcia warzyw i owoców na

mniejsze kawałki.

Tarcze ze stali szlachetnej

Aby przygotować swój ulubiony składnik,

wystarczy wybrać odpowiednią tarczę ze stali

szlachetnej i w łatwy sposób założyć ją na

uchwyt. Wydajność tarcz została poddana

dokładnym testom, aby zapewnić najlepsze

rezultaty krojenia i siekania.

Duża moc miksowania

Ten robot kuchenny firmy Philips ma silnik o

dużej mocy, dzięki czemu zapewnia moc i

funkcje przydatne podczas przygotowywania

ulubionych dań.

Do 5 porcji za jednym razem

Duży pojemnik o pojemności 2,1 l (pojemność

robocza 1,5 l) umożliwia miksowanie nawet 5

porcji zupy za jednym razem.

Akcesoria można myć w zmywarce

Wszystkie akcesoria do robota kuchennego

firmy Philips można myć w zmywarce, na

górnej półce.

Narzędzie do emulgacji

Idealne narzędzie do ubijania i emulgacji

białek oraz śmietany. Aby uzyskać największą

objętość i puszystość masy, należy użyć

niskiego ustawienia prędkości. Tworzenie

pysznych deserów i majonezów nigdy nie było

prostsze!

Technologia PowerChop

Technologia PowerChop to połączenie kształtu

ostrza, kąta cięcia i wewnętrznego pojemnika,

które gwarantuje doskonały efekt siekania

zarówno miękkich, jak i twardych składników, a

także sprawdza się doskonale podczas

przygotowywania przecierów oraz mieszania

ciasta!

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.



Robot kuchenny HR7627/00

Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Część tnąca z ostrzem „S”, Nóż do

siekania, Narzędzie do emulgacji, Narzędzie

do szatkowania na drobno, Narzędzie do

siekania na drobno, Narzędzie do

rozdrabniania

Informacje ogólne

Liczba tarcz do krojenia: 3

Liczba poziomów prędkości: 2 + funkcja

pulsacji

Charakterystyka produktu: Wbudowany

schowek na przewód, Stopy antypoślizgowe,

Funkcja pulsacyjna

Dane techniczne

Moc: 650 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Pojemność pojemnika: 2 L

Pojemność dzbanka: 1,75 L

Długość przewodu: 1,0 m

Obr./min — blender (maks.): 21 000 obr./min

Obr./min — pojemnik (maks.): 1900 obr./min

Pojemność robocza pojemnika: 1,5 L

Pojemność robocza blendera: 1,0 L

Wykończenie

Kolor: Biały

Wykończenie

Materiał akcesoriów: Stal szlachetna

Materiał dzbanka: Tworzywo SAN

Materiał korpusu: Tworzywo ABS

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

244 x 244 x 377 mm

Akcesoria w zestawie

Tarcza do szatkowania na drobno
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