
Robot kuchenny

HR7638/80

Wielofunkcyjne, choć niewielkie
7 akcesoriów i system przechowywania Micro Store

Robot kuchenny firmy Philips rozwiąże wszystkie problemy, jakie napotkasz w kuchni. Jest przy tym szybki i

zajmuje niewiele miejsca. Wykorzystasz go do 25 różnych zadań, które zajmą znacznie mniej czasu niż zwykle.

Możesz ubijać, miksować i rozdrabniać.

Wielofunkcyjność

7 akcesoriów sprawia, że urządzenie posiada ponad 30 funkcji

Wszystkie akcesoria pod ręką

Wszystkie akcesoria można wygodnie przechowywać w misie



Robot kuchenny HR7638/80

Dane techniczne

Dane techniczne

Silnik: Uniwersalny mechanizm tłumiący

zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego

Moc: 600 W

Pojemność misy na ciasto: 400 g

Zawartość miski: 1,8 L

Prędkości: 2 + funkcja pulsacji

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Długość przewodu: 150, podwójnie izolowany

z odlewanym wtykiem m

Bezpieczeństwo: Automatyczny wyłącznik

chroniący silnik

Kolor(y): Biały z brązowymi i niebieskimi

akcentami

Dane techniczne

Obudowa, element do wyrabiania ciasta,

pokrywa obudowy: Tworzywo PP

Miska, przykrywka, popychacz, dzbanek

blendera, młynek: Tworzywo SAN

Pokrywka sokowirówki: Tworzywo SAN

Uchwyt do wkładki, tarcza emulgacyjna,

przełączniki: Tworzywo ABS

Łopatka, uchwyt na akcesoria, wałek,

przykrywka wkładki: Tworzywo PP

Popychacz sokowirówki, sitko sokowirówki:

Tworzywo PP

Metalowy nóż i wkładki: stal szlachetna i

tworzywo ABS (akrylonitryl, butadien i styren)

Część tnąca młynka: tworzywo PP, stal

szlachetna

Uchwyt filtra: stal szlachetna i tworzywo ABS

(akrylonitryl, butadien i styren)

Kubek blendera: PE

Akcesoria

Ostrze ze stali szlachetnej: Sieka, miesza,

wyrabia ciasto, przeciera, miksuje

Naczynie blendera (1,5 l): Miksuje i przeciera

owoce

Narzędzie do wyrabiania ciasta: Wyrabia i

miksuje wszystkie rodzaje ciasta

Nóż ze stali szlachetnej do siekania: Kroi

warzywa i owoce (średnia grubość)

Wkładka do szatkowania (średnia grubość):

Szatkuje warzywa i owoce (średnia grubość)

Wkładka do rozdrabniania (średnia grubość):

Rozdrabnia ziemniaki

Wkładka do szatkowania na drobno: Drobno

szatkuje owoce i warzywa

Łopatka: Do opróżniania miski

Tarcza emulgacyjna: Ubija i emulguje
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