
Kuchyňský robot

HR7735

Všestrannost bez námahy
Snadné sestavení a rozložení všech dílů díky systému Click & Go

Tento kuchyňský robot je dodáván s všestrannou sadou příslušenství, která umožňuje provádět širokou řadu

kuchyňských funkcí, od mixování po mletí. A díky jedinečnému systému sestavení a rozložení zapadne nádoba a

víko na místo bez námahy.

Všestrannost

29-33 funkcí

Výkonný 700W motor zvládne i ty nejtvrdší suroviny

Bez námahy

Sestavení a rozložení stiskem tlačítka Click & Go

Možnost nasazení v rozsahu 360 stupňů

Nádoba XL odpovídá 1,8 l polévky či 1,25 kg těsta

Ikony pomáhají nastavit správnou rychlost pro každé použití

Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění



Kuchyňský robot HR7735/55

Přednosti Specifikace

29-33 funkcí

S touto řadou kuchyňských robotů můžete

vytvářet nekonečný výběr pokrmů za použití

29-33 různých kuchyňských technik (funkcí) od

drobení a přípravu smetany až po vmíchávání.

Přesný počet kuchyňských funkcí závisí na

modelu: modely HR7735 a HR7739 nabízejí 29

kuchyňských funkcí, model HR7740 nabízí 31

funkcí, model HR7744 nabízí 32 funkcí a model

HR7745 poskytuje největší flexibilitu díky svým

33 kuchyňským funkcím.

Sestavení a rozložení stiskem jednoho

tlačítka

Sestavení a rozložení kuchyňského robota

nikdy nebylo tak snadné: už si nemusíte

s nádobou či víkem hrát, abyste našli tu

správnou pozici pro sestavení: jednoduše je

připojte či odpojte z libovolného úhlu

stisknutím tlačítka Click & Go.

Možnost nasazení v rozsahu 360 stupňů

Díky speciálnímu ergonomickému designu

spodní strany nádoby a víka už s nimi

nemusíte hledat a otáčet, abyste našli tu

správnou pozici pro jejich zapadnutí na místo.

Jsou navrženy tak, aby zapadly na místo pod

libovolným úhlem, a to bez námahy.

Nádoba XL

Mimořádně velká nádoba umožňuje zpracovat

velká množství: zvládne až 1,25 kg těžkého

těsta, 2 kg lehkého těsta, 1,8 l polévky a 7

vaječných bílků.

Technické údaje

Délka šňůry: 100, dvojitě izolovaná šňůra

s nalisovanou zástrčkou m

Motor: Univerzální, potlačení rušení

rádia/televize

Spotřeba: 700 W

Obsah nádoby: 3,6 l

Napětí: 220 - 240 V

Frekvence: 50 – 60 Hz

Barva(y): Bílá s oranžovými a kukuřicově

žlutými prvky

Čištění: Veškeré příslušenství lze mýt

v myčce., Tlačítko pro snadné čištění

Kapacita nádoby na suché potraviny: 3,6 l

Provozní kapacita nádoby na tekutiny: 1,8 l

Provozní kapacita nádoby na těsto: 1250 g

Provozní kapacita nádoby na mouku: 750 g

Provozní kapacita mixéru: 1,5 l

Bezpečnost: Automatické, resetovatelné

odpojení chránící motor

Rychlost: 2 + puls

Specifikace provedení

Kryt, víko mixéru, posunovač, vkládací

nádoba: PP

Držák mixéru, lis na citrusové plody, hnětací

hák: PP

Nádoba, víko, nádoba mixéru, odměrka

mixéru, bezpečnostní kryt: SAN

Emulgační disk: Ano

Držák nástavce: ABS

Kovový nůž a nástavce: Nerez a ABS

Příslušenství

Nádoba mixéru (1,5 l): Pro míchání a přípravu

pyré a koktejlů z ovoce

Hnětací nástroj: Pro hnětení a míchání všech

druhů těsta

Nůž z nerezové oceli: Pro středně jemné

krájení zeleniny a ovoce

Nástavec pro středně jemné strouhání: Pro

středně jemné strouhání zeleniny a ovoce

Nástavec pro středně jemné drcení: Pro

drcení brambor

Emulgační disk: Pro šlehání, přípravu pěny a

emulgaci

Nástavec pro středně jemné krájení: Pro

středně jemné krájení ovoce a zeleniny
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