
Kuchynský robot

Daily Collection

 
650 W

Kompaktná zostava 2-v-1

2,1 l nádoba

Príslušenstvo pre viac ako 25
funkcií

 

HR7628/00

Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna

námaha

Pripravte si domáci chlieb, koláče, nápoje a iné dobroty

Tento kuchynský robot Philips Daily Collection s kompaktným dizajnom sa

dodáva s 2,1 l misou, 1,75 l nádobou na mixovanie a širokou škálou špičkového

príslušenstva. Príprava chutných domácich jedál ešte nikdy nebola taká

jednoduchá!

Výkonná precíznosť

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Spoľahlivo odolný

Nerozbitná nádoba na intenzívne používanie

Najjednoduchšie poskladanie, používanie a čistenie

Bez prskania zo stredu nádoby vďaka konštrukcii bez vnútorného hriadeľa

O 40 % väčšia podávacia trubica (v porovnaní s modelom Philips HR7625)

650-wattový motor na výkonné spracovanie

2 nastavenia rýchlosti a pulzný stupeň pre maximálnu kontrolu

Príslušenstvo vhodné do umývačky

Maximálne rozmanitý výber receptov

Emulgačný disk na šľahačku a vaječné bielka

Vysokovýkonné diskové nástavce z nehrdzavejúcej ocele

Ostrá a silná čepeľ v tvare S na sekanie z nehrdzavejúcej ocele

Až 5 porcií naraz



Kuchynský robot HR7628/00

Hlavné prvky

Technológia PowerChop

Technológia PowerChop je kombináciou tvaru

čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá

poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní

mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na

výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!

Nerozbitná nádoba

1,75-litrová nerozbitná nádoba má pracovnú

kapacitu 1 liter, vďaka čomu pripravíte až 5

porcií smoothie kokteilov naraz.

Bez prskania zo stredu nádoby

Na rozdiel od lacných kuchynských robotov,

tento kuchynský robot Philips nemá v strede

nádoby vnútorný hriadeľ. Vďaka tomu polievky

a iné tekuté prísady nebudú unikať zo stredu

nádoby a váš kuchynský robot a kuchyňa budú

vždy čisté! Okrem toho sa tým výrazne uľahčilo

zostavenie zariadenia – stačí zacvaknúť držiak

nástrojov na presne tvarované pripájacie prvky

v nádobe.

O 40 % väčšia podávacia trubica

Nový kuchynský robot Philips Daily Collection

obsahuje podávaciu trubicu, ktorá je o 40 %

väčšia než u predchádzajúceho modelu

HR7625, čím ušetríte čas potrebný na krájanie

ovocia a zeleniny.

Výkonné spracovanie

Tento kuchynský robot Philips ponúka výkonný

motor, ktorý zabezpečí dostatočný výkon a

kontrolu na prípravu všetkých vašich

obľúbených receptov.

2 nastavenia rýchlosti a pulzný stupeň

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď nastavíte

nízku rýchlosť (rýchlosť 1) pri šľahaní smotany,

vajec, príprave liateho a chlebového cesta.

Vyššie nastavenie rýchlosti (rýchlosť 2) je

vhodné na sekanie cibule a mäsa, mixovanie

polievok a krémových nápojov alebo strúhanie,

krájanie, drvenie či škriabanie zeleniny.

Príslušenstvo vhodné do umývačky

Všetky diely príslušenstva kuchynského robota

Philips vyčistíte veľmi jednoducho – uložíte ich

na vrchnú policu v umývačke riadu.

Emulgačný disk

Dokonalý nástroj na šľahanie alebo

emulgovanie vajec alebo prípravu šľahačky.

Najlepšiu nadýchanosť a zväčšenie objemu

dosiahnete pri použití nastavenia nízkej

rýchlosti. Príprava lahodných dezertov alebo

majonézy ešte nikdy nebola jednoduchšia!

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Nástroj na miesenie

Emulgačný disk

Diskový nástavec: granulovanie

Diskový nástavec: strúhanie (hrubé)

Diskový nástavec: krájanie (hrubé)

Čepeľ v tvare S z nehrdzavejúcej ocele

Nádoba na miešanie

Špecifikácia dizajnu

Puzdro: ABS

Ovládacie tlačidlo rýchlosti: ABS

Posúvač: SAN

Diskové nástavce, nôž na sekanie:

Nehrdzavejúca oceľ

Miska s vekom: SAN

Nástroj na miesenie: PP

Nádoba na miešanie: SAN

Veko mixéra: PP

Držiak noža: PP

Všeobecné špecifikácie

Rýchlosti: 2 + impulz

Protisklzové nožičky

Integrovaný priestor na uloženie kábla

Objem nádoby mixéra: 1,75 l

Prevádzkový objem nádoby mixéra: 1,0 l

Objem misy: 2,1 l

Maximálny prevádzkový objem misy: 1,5 l

(suché/tekuté prísady)

Maximálny prevádzkový objem misy.: 500 g

(múka)

Veľkosť produktu (D x Š x V): 244 x 244 x

377 mm

Ot./min. – mixér a mlynček (max.): Do

21 000 ot./min.

Ot./min. – mixér a mlynček (min.): Do

16 500 ot./min.

Ot./min. – misa (max.): Do 1900 ot./min.

Ot./min. – misa (min.): Do 1500 ot./min.

Technické špecifikácie

Príkon: 650 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Bezpečnosť: Detekcia prítomnosti veka a

misky, mechanická 1,5 sekundová brzda
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