
Kuchyňský robot

Daily Collection

 
650 W

Kompaktní sestava 2 v 1

2,1l nádoba

Příslušenství pro více než
25 funkcí

 

HR7628/00

Maximální pestrost receptů, minimum námahy
Připravujte domácí pečivo, moučníky, nápoje a mnohem více

Tento kuchyňský robot Philips Daily collection se vyznačuje kompaktním

designem, k němuž patří mísa o objemu 2,1 l a nádoba mixéru o objemu 1,75 l i

celá řada vysoce výkonného příslušenství. Příprava domácích pokrmů ještě nikdy

nebyla tak snadná!

Výkonný a přesný

Technologie PowerChop pro skvělé výsledky sekání

Spolehlivě odolný

Nárazuvzdorná nádoba je vhodná pro intenzivní používání

Snadné sestavení, použití a čištění

Žádný nepořádek ve středu nádoby díky absenci vnitřní hřídele

O 40 % větší plnicí trubice (ve srovnání s výrobkem Philips HR7625)

650W motor pro výkonné zpracování

2 nastavení rychlosti a pulz pro maximální kontrolu

Příslušenství lze mýt v myčce

Maximální rozmanitost receptů

Emulgační nástroj pro šlehání smetany a vaječných bílků

Výkonné kotoučové nástavce z nerezové oceli

Ostrý a odolný nůž ve tvaru S z nerezové oceli pro sekání

až 5 porcí najednou



Kuchyňský robot HR7628/00

Přednosti

Technologie PowerChop

Technologie PowerChop je kombinace tvaru

nože, úhlu řezání a vnitřní nádoby, která zaručí

skvělé sekání měkkých i tvrdých ingrediencí. Je

také ideální pro přípravu kaše a těsta na

buchty!

Nárazuvzdorná nádoba

1,75litrová nárazuvzdorná nádoba má pracovní

kapacitou 1 litr a můžete v ní připravit

až 5 smoothie současně.

Žádný nepořádek ve středu nádoby

Na rozdíl od jiných, levnějších kuchyňských

robotů, nemá tento kuchyňský robot Philips

žádný vnitřní sloupec na hřídel uprostřed

nádoby. To znamená, že polévky ani jiné

kapaliny nebudou unikat ze středu nádoby a

váš kuchyňský robot i pracovní deska zůstanou

čisté! Dokonce i sestavení přístroje je snazší –

jednoduše zaklapnete držák nástrojů na místo

v nádobě podle tvarovaných spojek.

O 40 % větší plnicí trubice

Nový kuchyňský robot Philips Daily se dodává

s plnicí trubicí o 40 % větší, než měl předchozí

model HR7625. To vám ušetří čas, protože není

třeba předem krájet ovoce či zeleninu.

Výkonné zpracování

Tento kuchyňský robot Philips nabízí výkonný

motor, takže máte k dispozici výkon a ovládání

pro přípravu všech svých oblíbených receptů.

2 nastavení rychlosti a pulz

Nejlepších výsledků dosáhnete s nastavením

nízké rychlosti (rychlost 1) pro šlehání šlehačky,

vajec, přípravu těsta na pečivo a chlebového

těsta. Nastavení vyšší rychlosti (rychlost 2) je

velmi vhodné pro krájení cibule a masa,

mixování polévek a koktejlů nebo pro

strouhání, krájení či škrábání zeleniny.

Příslušenství lze mýt v myčce

Všechny části kuchyňského robotu Philips lze

snadno vyčistit. Vkládají se do horního koše

myčky nádobí.

Emulgační nástroj

Dokonalý nástroj pro šlehání nebo emulgaci

vajec či pro přípravu šlehačky. Chcete-li

dosáhnout největšího nárůstu objemu a

nadýchanosti, použijte nastavení nízké

rychlosti. Příprava lahodných dezertů nebo

majonézy nikdy nebyla tak snadná!

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.



Kuchyňský robot HR7628/00

Specifikace

Příslušenství

Hnětací nástroj: Ano

Emulgační disk: Ano

Kotoučový nástavec: granulace: Ano

Kotoučový nástavec: strouhání (hrubé): Ano

Kotoučový nástavec: krájení (hrubé): Ano

Nůž ve tvaru S z nerezové oceli: Ano

Nádoba mixéru: Ano

Specifikace provedení

Kryt: ABS

Tlačítko rychlosti: ABS

Pěchovač: SAN

Kotoučové nástavce, krájecí nůž: Nerezová

ocel

Nádoba s víkem: SAN

Hnětací nástroj: PP

Nádoba mixéru: SAN

Víko mixéru: PP

Držák nože: PP

Obecné specifikace

Rychlost: 2 + puls

Protiskluzové podložky: Ano

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Velikost nádoby mixéru: 1,75 l

Provozní kapacita nádoby mixéru: 1,0 l

Kapacita nádoby: 2,1 L

Maximální pracovní kapacita nádoby: 1,5 l

(suché/tekuté)

Maximální pracovní kapacita nádoby.: 500 g

(mouka)

Velikost výrobku (DxŠxV): 244 x 244 x 377 mm

Ot./min – mixér a mlýnek (max.): Až 21 000

ot./min

Ot./min – mixér a mlýnek (min.): Až 16 500

ot./min

Ot./min – mixér (max.): Až 1 900 ot./min

Ot./min – mixér (min.): Až 1 500 ot./min

Technické údaje

Spotřeba: 650 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Bezpečnost: Detekce víka a nádoby,

mechanická 1,5s brzda
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