
Robot de bucătărie

HR7638/80

Multifuncţionalitate compactă
Sistem MicroStore şi 7 accesorii

Robotul de bucătărie Philips este soluţia pentru toate problemele din bucătărie, pentru că ocupă un spaţiu

redus şi vă economiseşte timp prin multiplele funcţionalităţi pe care le deţine. Cu acest aparat puteţi face 25 de

lucruri diferite, într-o fracţiune din timpul care v-ar fi necesar în mod obişnuit. Bateţi, amestecaţi şi tăiaţi

Multifuncţional

7 accesorii pentru a îndeplini cu uşurinţă 30 de funcţii

Toate accesoriile

Toate accesoriile încap în bol pentru a o stocare compactă



Robot de bucătărie HR7638/80

Specificaţii

Specificaţii tehnice

Motor: Universal, ecranat pentru a nu produce

interferenţe radio-TV

Alimentare: 600 W

Capacitate de frământare pentru prăjituri:

400 g

Conţinut bol: 1,8 L

Viteze: 2 + puls

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Lungime cablu: 150, cu izolaţie dublă şi

ştecher turnat m

Siguranţă: Întrerupător resetabil automat

pentru protejarea motorului

Culoare: Alb cu maro auriu şi accente albastre

Specificaţii de design

Carcasă, frământător de aluat, capac carcasă:

PP

Castron, capac, element de împingere,

recipient pentru amestecare, vas râşniţă.:

SAN

Recipient pentru storcătorul de fructe: SAN

Suport pentru accesorii, disc de emulsifiere,

comutatoare: ABS

Spatulă, suport pentru accesorii, ax, capac

pentru accesorii: PP

Element de împingere storcător,

strecurătoare storcător de fructe: PP

Cuţit şi accesorii metalice: oţel inoxidabil &

ABS

Bloc tăietor al râşniţei: PP, oţel inoxidabil

Filtru: oţel inoxidabil & ABS

Recipient mixer: PE

Accesorii

Lamă din oţel inoxidabil: Pentru tocare,

amestecare puternică, frământare, pasare,

amestecare

Bol pentru blender (1,5 l): Pentru amestecare

puternică, pasare şi agitare a fructelor

Instrument pentru frământare: Pentru

frământarea şi amestecarea tuturor tipurilor de

aluat

Cuţit de tocare din oţel inoxidabil: Pentru

tăierea în felii medii a legumelor şi a fructelor

Accesoriu de tăiere mediu: Pentru tăierea în

felii medii a legumelor şi a fructelor

Accesoriu de granulare mediu: Pentru strivirea

cartofilor.

Accesoriu de radere fină: Pentru raderea fină a

fructelor şi a legumelor

Spatulă: Pentru golirea castronului

Disc de emulsifiere: Pentru aplicaţii de bătut

rapid, bătut cu telul şi emulsifiere
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