
Кухненски робот

Daily Collection

  650 W

Компактна конструкция "2 в 1"

Купа 2,1 л

Аксесоари за + 25 функции

 
HR7628/90

Най-голямо разнообразие от рецепти с най-малко усилия
Приготвяйте домашни хлябове, сладкиши, напитки и много други

Този компактен кухненски робот от колекцията Philips Daily има 2,1 л купа, 1,75 л пасатор и набор от мощни приставки.

Приготвянето на вкусна домашна храна никога не е било по-лесно!

Мощна прецизност

Технология PowerChop за превъзходно накълцване

Най-голямо разнообразие от рецепти

Диск за емулгиране за разбиване на сметана и белтъци

Вложки от неръждаема стомана за бърз и качествен резултат

Остър и здрав S-образен нож за кълцане от неръждаема стомана

До 5 порции наведнъж

Най-лесното сглобяване, използване и почистване

Нищо не пръска от купата, тъй като не слагате в нея приставка с ос

40% по-голям улей за подаване (в сравнение с Philips HR7625)

650 W мотор за мощност при работа

2 настройки за скорост и импулсен режим за максимален контрол

Принадлежности, подходящи за съдомиялна



Кухненски робот HR7628/90

Акценти

2 настройки за скорост и импулсен режим

За най-добри резултати използвайте настройката за

ниска скорост (скорост 1), когато разбивате сметана

или яйца и приготвяте сладкиши или тесто за хляб.

Настройката за по-висока скорост (скорост 2) е

подходяща за накълцване на лук и месо, за пасиране

на супи и шейкове и за нарязване или настъргване на

зеленчуци.

40% по-голям улей за подаване

Новият кухненски робот от колекцията Philips Daily

има улей за подаване, с 40% по-широк от този на

предишния модел HR7625, и спестява времето за

предварително нарязване на плодовете и

зеленчуците

Висока производителност

Кухненският робот Philips има мощен мотор, за

мощна работа и контрол, когато приготвяте

любимите си рецепти.

Принадлежности, подходящи за съдомиялна

Всички аксесоари, включени в комплекта на

кухненския робот Avance, са подходящи за

съдомиялна машина.

Диск за емулгиране

Съвършеният инструмент за разбиване, месене и

разбиване на яйца и бита сметана. Използвайте

настройката за ниска скорост, за да постигнете най-

голям обем и най-пухкав крем. Приготвянето на

вкусни десерти и майонеза е по-лесно от всякога!

Вложки от неръждаема стомана

Изберете подходящата вложка от неръждаема

стомана и я поставете върху държача. Уредът е

преминал много изпитвания, за да бъдат постигнати

най-добрите резултати при нарязване и настъргване.

Технология PowerChop

Технологията PowerChop е комбинация от форма на

ножа, ъгъл на рязане и вътрешна купа, осигуряваща

превъзходно накълцване както на меки, така и на

твърди продукти. Тя е идеална също за пюрета и

месене на тесто за торти!

Нищо не пръска от купата

За разлика от по-евтините кухненски роботи, този

продукт на Philips няма цилиндричен канал за оста в

средата на купата. Това означава, че супи и други

течности не могат да прокапят през отвора и

роботът и кухнята ви остават чисти! Сглобяването

също е много по-лесно - трябва само да поставите

държача на приставките в купата, като следвате

формата на сглобките.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.



Кухненски робот HR7628/90

Спецификации

Аксесоари

Приложено: Режещ блок S-образен нож, Нож за

кълцане, Инструмент за едро настъргване,

Инструмент за едро нарязване, Диск за емулгиране,

Инструмент за фино настъргване, Инструмент за

фино нарязване, Кана

Общи спецификации

Брой режещи дискове: 3

Брой настройки за скоростта: 2 + импулсен режим

Функции на продукта: Отделение за съхранение на

кабела, Неплъзгащи се крачета, Импулсно

Технически данни

Захранване: 650 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 1,0 м

Капацитет на купата: 2 л

Вместимост на каната: 1,75 л

Об/мин – пасатор (макс.): 21 000 об/мин

Об/мин – купа (макс.): 1900 об/мин

Работна вместимост на купата:

1,5 л

Работна вместимост на каната: 1,0 л

Дизайн

Цвят: Черно

Дизайн

Материал на аксесоарите: Неръждаема стомана

Материал – кана: Пластмаса SAN

Материал на основното тяло: ABS пластмаса

Сервиз

2 години международна гаранция

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия
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