
Robot de cozinha

Daily Collection

 
650 W

Forma compacta 3 em 1

taça de 2 l

Acessórios para + de 26
funções

 
HR7629/90

Variedade de receitas máxima, esforço mínimo
Prepare bebidas, pães, bolos caseiros e muito mais

Este robot de cozinha da colecção Daily da Philips tem um design compacto e inclui uma taça de 2 L, uma

liquidificadora de 1,75 L e uma variedade de acessórios de alto desempenho. Preparar comida caseira deliciosa

nunca foi tão fácil!

Precisão potente

Tecnologia PowerChop para um desempenho de corte superior

Máxima variedade de receitas

Acessório para emulsionar para natas e claras em castelo

Lâmina em S afiada e resistente de aço inoxidável para picar

Disco reversível de aço inoxidável para fatiar e cortar

Espremedor de citrinos para sumos de laranja e toranja acabados de fazer

Até 5 doses de uma só vez

Montagem, utilização e limpeza extremamente simples

Sem salpicos do centro da taça visto que não possui veio interior

Tubo de alimentação 40% maior (em comparação com o Philips HR7625)

2 níveis de velocidade e função "Pulse" para o máximo controlo

Motor de 650 Watts para um processamento potente

Acessórios laváveis na máq. lavar loiça

Base com ventosa de libertação fácil
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Destaques

2 níveis de velocidade e "Pulse"

Para obter os melhores resultados, utilize a

regulação de baixa velocidade (velocidade 1)

para bater natas e ovos e preparar massa para

pastéis e pão. A regulação de alta velocidade

(velocidade 2) é adequada para picar cebola e

carne, passar sopas e batidos ou triturar, fatiar,

ralar ou raspar vegetais.

Tubo de alimentação 40% maior

O novo robot de cozinha da colecção Daily da

Philips está equipado com um tubo de

alimentação 40% maior do que o modelo

anterior HR7625, poupando o tempo

necessário para pré-cortar as frutas e os

legumes

Acessório para emulsionar

O acessório perfeito para bater, mexer ou

emulsionar ovos ou natas. Para um melhor

aumento de volume e consistência firme,

utilize a regulação de velocidade baixa. Criar

sobremesas deliciosas ou maionese nunca foi

tão fácil!

Processamento potente

Este robot de cozinha da Philips dispõe de um

motor potente que lhe fornece potência e

controlo para preparar as suas receitas

favoritas.

Espremedor de citrinos p/ sumos frescos

Este acessório é ideal para extrair sumo fresco

de todos os tipos de citrinos, como laranjas e

toranja.

Até 5 doses de uma só vez

A taça grande de 2,1 l (capacidade para 1,5 l)

permite-lhe liquidificar até 5 porções de sopa

de uma só vez.

Tecnologia PowerChop

A tecnologia PowerChop é uma combinação

do formato da lâmina, do ângulo de corte e da

taça interior que fornece resultados de corte

superioriores, eficaz tanto em ingredientes

macios como duros. Também é perfeita para

preparar purés e misturar massas para bolo!

Sem salpicos do centro da taça

Ao contrário de outros robots mais baratos,

este robot de cozinha Philips não possui uma

haste interior no meio da taça. Isto significa

que sopas e outros líquidos não serão

derramados pelo centro da taça, mantendo o

seu robot de cozinha e a sua bancada de

cozinha limpos! Isto facilita muito a montagem

do seu aparelho - basta encaixar o suporte dos

acessórios na sua posição na taça, orientando-

se pelos acessórios adaptáveis.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Acessórios

Incluído: Lâminas em S, Acessório para ralar

grosseiramente, Acessório para fatiar

grosseiramente, Acessórios para ralar

finamente, Acessório para fatiar finamente,

Jarro, Pás de amassar, Disco reversível

Especificações gerais

Número de regulações de velocidade: 2 +

pressão

Características do produto: Compartimento do

fio integrado, Suporte antideslize

Especificações técnicas

Alimentação: 650 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Capacidade da taça: 2 L

Capacidade do jarro: 1,75 L

Comprimento do cabo: 1,0 m

RPM da liquidificadora (máx.): 21 000 rpm

RPM da taça (máx.): 1900 rpm

Capacidade máxima da taça: 1,5 L

Capacidade máxima do jarro: 1,0 L

Design

Cor: Preto

Acabamento

Material dos acessórios: Aço inoxidável

Material do jarro: Plástico SAN

Material da estrutura principal: Plástico ABS

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA):

244x244x377 mm
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