
Кухненски робот

HR7735

Продуктивност без усилия
Лесно сглобяване/разглобяване на всички детайли с Click&Go

Този кухненски робот се доставя с богат набор от приставки, които ще ви дадат възможност за широк диапазон от

операции при готвене - от пасиране до настъргване. А благодарение на уникалната система за сглобяване и разглобяване,

купата и капакът застават на мястото си без усилие.

Универсална

29-33 функции

Мощният 700 W мотор се справя и с най-твърдите продукти

Без усилие

Сглобяване/разглобяване с едно докосване с бутона Click&Go

На 360 градуса с щракване

Купа XL с вместимост за 1,8 л супа, 1,25 кг тесто

Ясни иконки ви помагат да изберете правилната скорост за всяка обработка

Подходящи за миене в съдомиялна машина части



Кухненски робот HR7735/55

Акценти Спецификации

29-33 функции

С тази серия кухненски роботи можете да

приготвяте неограничено разнообразие от блюда,

като използвате 29-33 различни техники (наречени

"операции") - от раздробяване и миксиране до

навиване. Точният брой възможни операции при

готвене се различава според модела: HR7735 и

HR7739 дават възможност за 29 операции, HR7740 -

31 операции, HR7744 - 32 операции, а HR7745 ви

дава най-голяма гъвкавост със своите 33 операции.

Сглобяване/разглобяване с едно докосване

Сглобяването и разглобяването на кухненския робот

е лесно като никога досега - без излишни

намествания на купата или капака, докато намерят

правилното си положение: само ги щраквате или

отключвате под произволен ъгъл с натискане на

бутона Click&Go.

На 360 градуса с щракване

Благодарение на специалния ергономичен дизайн на

дъното на купата и капака повече няма да ви се налага

да намествате, накланяте и извъртате, за да

намерите правилното положение за щракването им

на място. Те са конструирани сами да намират

мястото си, под всякакъв ъгъл и без усилие.

Купа XL

Извънредно голямата купа побира големи количества

за обработване: тя може да събере до 1,25 кг гъсто

тесто, 2 кг леко тесто, 1,8 л супа и 7 яйчни белтъка.

Технически спецификации

Дължина на кабела: 100, двойно изолиран с

неразглобяем щепсел м

Двигател: Универсално, с потискане на радио/ТВ

смущения

Мощност: 700 W

Съдържание на купата: 3,6 л

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50-60 Hz

Цвят (цветове): Бял, с орнаменти в сребърно и

жълто, цвят царевична свила

Почистване: Всички принадлежности могат да се

мият в съдомиялна машина, Бутон за лесно

почистване

Вместимост на купата за сухи продукти: 3,6 л

Вместимост на купата - течности: 1,8 л

Вместимост на купата - тесто: 1250 г

Вместимост на купата - брашно: 750 г

Вместимост на пасатора: 1,5 л

Безопасност: Автоматично изключване за защита на

електромотора

Скорости: 2+ импулс

Спецификации на дизайна

Корпус, капак на пасатора, вътрешна купа: PP

Ръкохватка на пасатора, цитрусова преса,

приспособление за месене: PP

Купа, капак, кана на пасатора, чаша на пасатора,

предпазен капак: SAN

Диск за емулгиране

Държач за вложки:

ABS

Метален нож и вложки: Неръждаема стомана и ABS

Аксесоари

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

смесване на плодове

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, плодове

Вложка за средно гранулиране: За гранулиране на

картофи

Емулгиращ диск: За разбиване, месене и емулгиране

Вложка за средно нарязване: За средно нарязване

на плодове и зеленчуци
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