
Кухненски робот

HR7638/80

Компактна универсалност
Система MicroStore и 7 приспособления

Кухненският робот Philips е компактният и многофункционален отговор на всички ваши кухненски проблеми. С този

единствен уред можете да вършите над 25 различни работи за частица от времето, което иначе ви отнемат. Разбивайте,

пасирайте и кълцайте

Многофункционална

7 приставки изпълняват с лекота 30 функции

Всички принадлежности под ръка

Всички приставки се побират в купата с цел компактни размери при съхранение



Кухненски робот HR7638/80

Спецификации

Технически спецификации

Двигател: Универсално, с потискане на радио/ТВ

смущения

Мощност: 600 W

Възможност за тесто за торти: 400 г

Съдържание на купата: 1,8 л

Скорости: 2+ импулс

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50-60 Hz

Дължина на шнура: 150, двойно изолиран с

неразглобяем щепсел м

Безопасност: Автоматично изключване за защита на

електромотора

Цвят: Бяло с цинково кафяво и сини акценти

Спецификации на дизайна

Корпус, бъркалка за месене на тесто, капак на

корпуса: PP

Купа, капак, тласкач, кана на пасатора, кана на

Купа, капак, тласкач, кана на пасатора, кана на

мелачката.: SAN

Капак на сокоизстисквачката: SAN

Държач, диск за емулгиране, превключватели: ABS

Лопатка, захват за приставки, вал, вътрешен капак:

PP

Тласкач на сокоизстисквачката, цедка на

сокоизстисквачката: PP

Метален нож и вложки: неръждаема стомана и ABS

Режещ блок на мелачката: PP, неръждаема стомана

Филтър:

неръждаема стомана и ABS

Дръжка на каната на пасатора: PE

Аксесоари

Нож от неръждаема стомана: За кълцане, пасиране,

месене, пюриране, миксиране

Кана на пасатора (1,5 л): За пасиране, пюриране и

смесване на плодове

Инструмент за месене: За месене и миксиране на

Инструмент за месене: За месене и миксиране на

всички видове тесто

Нож за кълцане от неръждаема стомана: За средно

нарязване на зеленчуци и плодове

Вложка за средно накълцване: За средно накълцване

на зеленчуци и плодове

Вложка за средно гранулиране: За гранулиране на

картофи

Вложка за фино накълцване: За фино раздробяване

на плодове и зеленчуци

Лопатка: За изпразване на купата

Диск за емулгиране: За разбиване, месене и

емулгиране
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