
Robot kuchenny

HR7735

Mnóstwo wygodnych funkcji
Łatwy montaż i demontaż wszystkich części dzięki systemowi Click&Go

Robot kuchenny został wyposażony we wszechstronny zestaw akcesoriów umożliwiających korzystanie z wielu

funkcji gotowania, od miksowania po mielenie. Dzięki systemowi łatwego montażu i demontażu pojemnik i

pokrywę można łatwo zamontować.

Uniwersalny

29-33 funkcji

Silnik o dużej mocy 700 W umożliwia przetwarzanie nawet najtwardszych składników

Wygodny

Błyskawiczny i wygodny montaż za pomocą jednego przycisku Click&Go

Nakładanie obrotowe

Duży pojemnik mieszczący 1,8 l zupy lub 1,25 kg ciasta

Czytelne ikony ułatwiają wybór odpowiedniej prędkości dla każdego zadania

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia w zmywarce



Robot kuchenny HR7735/55

Zalety Dane techniczne

29-33 funkcji

Za pomocą gamy robotów kuchennych można

stworzyć nieskończoną różnorodność potraw,

korzystając z 29-33 różnych technik gotowania

(nazywanych „funkcjami”), od kruszenia i

ucierania na jednolitą masę, po dodawanie

składników. Liczba funkcji zależy od modelu:

HR7735 i HR7739 oferują 29 funkcji

gotowania, HR7740 ma 31 funkcji, HR7744

dysponuje 32 funkcjami, zaś HR7745 zapewnia

największą różnorodność dzięki 33 funkcjom

gotowania.

Błyskawiczny montaż i demontaż

Montaż i demontaż robota kuchennego jeszcze

nigdy nie były tak proste. Nie trzeba już

mocować się z pojemnikiem lub pokrywą, aby

je odpowiednio zamontować. Wystarczy je

przyczepić lub zdjąć pod dowolnym kątem,

korzystając z przycisku Click&Go.

Nakładanie obrotowe

Specjalnie zaprojektowane ergonomiczne

spody pojemnika i pokrywy umożliwiają łatwe

i bezproblemowe dopasowanie. Elementy

można łatwo zamontować pod dowolnym

kątem.

Duży pojemnik

Duży pojemnik umożliwia jednoczesne

przetwarzanie ogromnych ilości składników:

1,25 kg gęstego ciasta, 2 kg rzadkiego ciasta,

1,8 l zupy i 7 białek.

Dane techniczne

Długość przewodu: 100, podwójnie izolowany

z odlewanym wtykiem m

Silnik: Uniwersalny mechanizm tłumiący

zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego

Moc: 700 W

Zawartość miski: 3,6 L

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Kolor(y): Biały z pomarańczowymi i żółtymi

akcentami

Czyszczenie: Wszystkie akcesoria nadają się

do mycia w zmywarce, Przycisk łatwego

czyszczenia

Pojemność misy (produkty suche): 3,6 L

Pojemność misy (płyny): 1,8 L

Pojemność robocza pojemnika (ciasto):

1250 g

Pojemność robocza pojemnika (mąka): 750 g

Pojemność dzbanka blendera: 1,5 L

Bezpieczeństwo: Automatyczny wyłącznik

chroniący silnik

Prędkości: 2 + funkcja pulsacji

Dane techniczne

Obudowa, pokrywka blendera, popychacz,

miska: Tworzywo PP

Uchwyt blendera, wyciskarka do owoców

cytrusowych, akcesorium do wyrabiania

ciasta: Tworzywo PP

Miska, pokrywka, dzbanek blendera, kubek

blendera, nakrętka bezpieczeństwa:

Tworzywo SAN

Tarcza emulgacyjna

Uchwyt wkładki: Tworzywo ABS

Metalowy nóż i wkładki: Stal szlachetna i

tworzywo ABS

Akcesoria

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

Tarcza emulgacyjna: Ubija i emulguje

Wkładka do krojenia (średnia grubość): Kroi

owoce i warzywa (średnia grubość)
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