
Κουζινομηχανή

HR7730/80

Απολαύστε σπιτικό φαγητό σε δευτερόλεπτα
Στιγμιαία συναρμολόγηση με Click and Go

Η νέα Κουζινομηχανή Philips είναι το μυστικό του γρήγορου μαγειρέματος. Συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται σε

δευτερόλεπτα χάρη στο μοναδικό σύστημα Click&Go της Philips, το οποίο σας επιτρέπει να κλειδώσετε με ασφάλεια το δοχείο

στην πλατφόρμα σε οποιαδήποτε θέση.

Πολυλειτουργικό

Εκτελεί εύκολα 28 λειτουργίες

Εύκολη χρήση & καθάρισμα

Σύστημα (απο)συναρμολόγησης Click&Go

Εύκολα εικονίδια

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Ισχυρό

Ισχυρό μοτέρ 700W



Κουζινομηχανή HR7730/80

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Σύστημα (απο)συναρμολόγησης Click&Go

Με το σύστημα Click&Go, η συναρμολόγηση και

αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνει σε λίγα

δευτερόλεπτα. Τοποθετήστε το δοχείο σε

οποιαδήποτε θέση, κλείστε το καπάκι και απλώς

πατήστε το κουμπί.

Ισχυρό μοτέρ 700W

Ισχυρό μοτέρ 700W για εύκολη επεξεργασία μεγάλων

ποσοτήτων

 

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 100, με διπλή γείωση και χυτό

ρευματολήπτη m

Μοτέρ: Παγκοσμίου χρήσης, με καταστολή

παρεμβολών radio/tv

Ρεύμα: 700 W

Χωρητικότητα ζύμης: 700 g

Περιεχόμενο δοχείου: 3,6 l

Ταχύτητες: στιγμιαίο πάτημα 2 +

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50 Hz

Ασφάλεια: Αυτόματο, επαναρυθμίσιμο σύστημα

διακοπής για προστασία του μοτέρ

Χρώμα: Λευκό με πορτοκαλί και κίτρινους

σταρένιους τόνους

Καθάρισμα: Τα αξεσουάρ πλένονται στο πλυντήριο,

Κουμπί εύκολου, μη αυτόματου καθαρισμού

Προδιαγραφές σχεδίασης

Περίβλημα, καπάκι μπλέντερ, προωθητήρας, δοχείο

με επικάλυψη: PP

Λαβή μπλέντερ, λεμονοστείφτης, εξάρτημα

ζύμωσης:

PP

Κουτί αποθήκευσης, δίσκος ανακατέματος: PP

Δοχείο, καπάκι, κανάτα ανάμειξης, κύπελο

ανάμειξης, καπάκι ασφαλείας: SAN

Ένθετο εξάρτημα συγκράτησης: ABS

Μεταλλικό μαχαίρι και εξαρτήματα: ανοξείδωτο

ατσάλι & ABS

Χτυπητήρι αβγών: Μεταλλικό χτυπητήρι, περίβλημα

από πολυακετυλένιο

Αξεσουάρ

Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι: Για ψιλό κόψιμο,

ανακάτεμα, ζύμωση, πολτοποίηση, ανάμειξη

Λεμονοστείφτης: Για στύψιμο μεγάλης ποσότητας

χυμού

Εργαλείο ζύμωσης: Για ζύμωση & ανάμειξη κάθε

είδους ζύμης

Μαχαίρι για ψιλό κόψιμο από ανοξείδωτο ατσάλι:

Για μεσαίο τεμαχισμό λαχανικών και φρούτων

Εξάρτημα μεσαίου κομματιασμού: Για μεσαίο

κομμάτισμα λαχανικών, φρούτων

Δίσκος ανακατέματος: Για χτύπημα, ανακάτεμα και

πολτοποίηση
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