
Robot de bucătărie

Daily Collection

 

650 W

Bol de 2,1 l

 
HR7627/90

Varietate maximă de reţete, efort minim
Preparaţi pâine, prăjituri, băuturi şi mai multe acasă

Acest robot de bucătărie din colecţia Philips Daily are un design compact ce include un bol de 2,2 l şi un blender

de 1,75 l, precum şi o varietate de accesorii de înaltă performanţă. Prepararea în casă a alimentelor delicioase nu

a mai fost niciodată atât de uşoară!

Varietate maximă de reţete

Dispozitiv de emulsifiere pentru frişcă şi albuşuri de ou

Accesorii pentru disc din oţel inoxidabil de înaltă performanţă

Lamă în formă de S din oţel inoxidabil, ascuţită şi puternică, pentru tocare

Până la 5 porţii dintr-o dată

Asamblare, utilizare şi curăţare extrem de uşoare

Fără murdărie din centrul bolului graţie lipsei axului intern

Tub de alimentare cu 40% mai mare (în comparaţie cu Philips HR7625)

Motor de 650 W pentru procesare puternică

Setări cu 2 viteze şi puls pentru control maxim

Accesorii lavabile în maşină



Robot de bucătărie HR7627/90

Repere

Setări cu 2 viteze şi impuls

Pentru cele mai bune rezultate, utilizaţi setarea

de viteză redusă (viteza 1) pentru a bate frişcă,

ouă, a face pateuri şi aluat de pâine. Setarea

la viteza cea mai mare (viteza 2) este adecvată

pentru tocarea cepei şi a cărnii, amestecarea

supelor şi a smoothie-urilor sau pentru

raderea, felierea, răzuirea legumelor.

Tub de alimentare cu 40% mai mare

Noul robot de bucătărie Philips Daily

Collection este prevăzut cu un tub de

alimentare cu 40% mai mare decât la modelul

anterior HR7625, economisind timpul de pre-

tăiere a fructelor şi legumelor

Procesare puternică

Acest robot de bucătărie Philips oferă un motor

puternic ce asigură putere şi control pentru

pregătirea tuturor reţetelor dvs. favorite.

Până la 5 porţii dintr-o dată

Bolul generos de 2,1 l vă permite să amestecaţi

până la 5 porţii de supă dintr-o singură

mişcare

Accesorii lavabile în maşină

Toate accesoriile robotului de bucătărie Philips

pot fi puse în raftul de sus al maşinii de spălat

vase pentru curăţare uşoară.

Dispozitiv de emulsifiere

Instrumentul perfect pentru bătut rapid, bătut cu

telul sau emulsifierea ouălor sau frişcă bătută.

Pentru cel mai crescut volum şi cel mai

fin rezultat, utilizaţi setarea la viteză redusă.

Pregătirea unor deserturi delicioase şi a

maionezei nu a fost niciodată mai uşoară!

Accesorii pt. disc din oţel inoxidabil

Ajunge să selectaţi accesoriul corect pentru

disc din oţel inoxidabil pentru a pregăti

ingredientul favorit şi să îl fixaţi cu un clic în

suportul discului. Performanţa a fost testată

extensiv pentru a oferi cele mai bune rezultate

de feliere şi radere.

Fără murdărie din centrul bolului

Spre deosebire de alţi roboţi de bucătărie mai

ieftini, acest robot de bucătărie Philips nu are

un canal vertical interior în mijlocul bolului.

Aceasta înseamnă că supele şi alte lichide nu

vor ieşi din mijlocul bolului, păstrând curate

robotul de bucătărie şi blatul de lucru! Astfel

asamblarea aparatului este mult mai uşoară -

ajunge să apăsaţi suportul aparatului în bol,

ghidat de cuplajele de fixare a formei.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.



Robot de bucătărie HR7627/90

Specificaţii

Accesorii

Instr. de frământare

Disc de emulsifiere

Accesoriu pentru disc: granulare

Accesoriu pentru disc: radere (mare)

Accesoriu pentru disc: feliere (mare)

Lamă în formă de S din oţel inoxidabil

Număr de accesorii/discuri: 3

Cuţit de tocare din oţel inoxidabil: Batere,

tocare, sfărâmare, tăiere, împăturire, zdrobire,

mărunţire

Specificaţii de design

Carcasă: ABS

Buton rotativ pentru viteză: ABS

Element de împingere: SAN

Accesorii disc, cuţit de tocare: Oţel inox

Bol şi capac: SAN

Instr. de frământare: PP

Portcuţit: PP

Specificaţii generale

Viteze: 2 + puls

Sistem anti-alunecare

Compartiment pentru cablu integrat

Capacitate bol: 2,1 l

Capacitate de lucru max. bol: 1,5 l (conţinut

uscat/lichid)

Capacitate de lucru max. bol: 500 g (făină)

Dimensiune produs (LxlxÎ): 244x244x377 mm

Turaţie bol (max): Până la 1900 rpm

Turaţie bol (min): Până la 1500 rpm

Specificaţii tehnice

Alimentare: 650 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Siguranţă: Detectare a capacului şi a bolului,

frânare mecanică în 1,5 s
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