
Robot

HR7633/80

Versatilidade compacta
Sistema Micro Store e 6 acessórios

O robot da Philips é uma solução multifuncional para todos os seus problemas de cozinha, poupando espaço

e tempo. Apenas com este aparelho pode executar mais de 25 tarefas diferentes numa fracção do tempo que

normalmente levaria a executá-las. Bate, mistura e corta

Multifuncional

6 acessórios para executar facilmente 31 funções

Todos os acessórios sempre à mão

Todos os acessórios podem ser guardados na taça para uma arrumação compacta



Robot HR7633/80

Especificações

Especificações Técnicas

Motor: Universal, anulada a interferência de

rádio/TV

Potência: 600 W

Capacidade para massa de bolos: 400 g

Conteúdo da taça: 1,8 l

Velocidades: 2+ pressão

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Comprimento do fio: 150, isolamento duplo

com revestimento na ficha m

Safety: Sistema de corte automático

programável que protege o motor

Cor: Branco com contrastes em castanho e

azul em zinco

Especificações de design

Estrutura, batedor de massa pesada, topo da

estrutura: PP

Taça, tampa, pressor, jarro misturador, copo

do moinho.: SAN

Tampa de extracção de sumo: SAN

Suporte de acessório, disco misturador,

interruptores: ABS

Espátula, suporte para ferramentas, eixo,

tampa do acessório: PP

Pressor de extracção de sumo, crivo para

extracção de sumo: PP

Lâmina em metal e acessórios: aço inoxidável

e ABS

Lâminas do moinho: PP, aço inoxidável

Filtro: aço inoxidável e ABS

Taça misturadora: PE

Acessórios

Lâmina em aço inoxidável: Para cortar,

misturar, amassar, fazer puré, mexer

Pás de amassar: Para bater e misturar todos

os tipos de massa

Lâmina picadora em aço inoxidável: Para corte

médio em fatias de vegetais e fruta

Acessório de corte em tiras: Para corte médio

em tiras de vegetais e fruta

Acessório de granulação: Para granular

batatas.

Acessório de corte em tiras (fino): Para um

corte fino em tiras de fruta e vegetais

Espátula: Para esvaziar a taça

Disco misturador: Para bater, amassar e

misturar
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