
Kuchynský robot

HR7735

Univerzálnosť bez námahy
Jednoduché zloženie a rozloženie všetkých častí pomocou Click&Go

Tento kuchynský robot sa dodáva so všestrannou súpravou príslušenstva, ktorá vám umožňuje vykonávať širokú

škálu funkcií pri varení, a to od mixovania až po mletie. Vďaka jedinečnému systému rozloženia a zloženia

zapadne miska a veko poľahky na svoje miesto.

Univerzálne

29-33 funkcií

Výkonný 700 W motor zvládne aj najtvrdšie prísady

Bez námahy

Jednodotykové rozloženie a zloženie pomocou tlačidla Click&Go

360 stupňové nasadzovanie

XL misa s kapacitou pre 1,8 l polievky, 1,25 kg cesta

Jednoduché ikony pomáhajú vybrať správnu rýchlosť pre každé použitie

Časti umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie



Kuchynský robot HR7735/55

Hlavné prvky Technické údaje

29-33 funkcií

Pomocou tejto rady kuchynských robotov

môžete vytvoriť nekonečnú rozmanitosť jedál

pomocou 29 až 33 rôznych techník

(označených ako „funkcie“), a to od drvenia a

šľahania až po primiešavanie. Presný počet

funkcií sa odlišuje v závislosti od modelu:

modely HR7735 a HR7739 ponúkajú 29

funkcií, model HR7740 ponúka 31 funkcií,

model HR7744 ponúka 32 funkcií a model

HR7745 vám poskytne najväčšiu flexibilitu

pomocou 33 funkcií prípravy jedál.

Jednodotykové rozloženie a zloženie

Zloženie a rozloženie kuchynského robota

nebolo nikdy jednoduchšie: už žiadne hranie s

miskou alebo vekom, aby ste našli správnu

polohu pre zloženie: jednoducho ich

zacvaknete a odcvaknete z akéhokoľvek uhla

tak, že stlačíte tlačidlo Click&Go.

360 stupňové nasadzovanie

Vďaka špeciálnemu ergonomickému dizajnu

spodnej strany misky a veka už nemusíte

hľadať, zakrúcať a otáčať, aby ste našli správnu

polohu na ich zacvaknutie na svoje miesto. Sú

navrhnuté tak, aby bez námahy zacvakli na

svoje miesto pod akýmkoľvek uhlom.

XL misa

Veľká XL misa umožňuje spracovanie veľkých

objemov: dokáže zvládnuť až 1,25 kg hustého

cesta, 2 kg jemného cesta, 1,8 l polievky a 7

vaječných bielkov.

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 100, s dvojitou izoláciou a liatou

koncovkou m

Motor: Univerzálne potlačenie rušenia

rádia/TV

Príkon: 700 W

Obsah misky: 3,6 l

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Farba(y): Biela s oranžovou a s prvkami

kukuricovožltej

Čistenie: Všetko príslušenstvo sa môže

umývať v umývačke riadu, Tlačidlo čistenia

Easy Clean

Kapacita objemu misy - suché suroviny: 3,6 l

revádzková kapacita misy, tekutina: 1,8 l

Prevádzková kapacita misy, cesto: 1250 g

Prevádzková kapacita misy, múka: 750 g

Prevádzková kapacita mixéra: 1,5 l

Bezpečnosť: Automaticky resetovateľné

odpojenie chrániace motor

Rýchlosti: 2 + pulzný

Špecifikácia dizajnu

Puzdro, veko mixéra, zatláčadlo, vkladacia

miska: PP

Rukoväť mixéra, lis na citrusy, príslušenstvo

na miesenie: PP

Miska, veko, nádoba mixéra, pohár mixéra,

bezpečnostné veko: SAN

Emulgačný disk

Držiak na nástavce: ABS

Kovový nôž a príslušenstvo: Nehrdzavejúca

oceľ a ABS

Príslušenstvo

Nádoba mixéra (1,5 l): Na miešanie, prípravu

pyré a šejkov z ovocia

Hnetací nástroj na miesenie: Na miesenie a

mixovanie všetkých druhov múky

Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele: Na

rezanie stredne veľkých plátkov zeleniny a

ovocia

Stredný nástavec na strúhanie: Na stredne

jemné strúhanie zeleniny a ovocia

Stredný nástavec na granulovanie: Na

granulovanie zemiakov

Rozšľahávací disk: Na sekanie, šľahanie a

emulgovanie

Stredný nástavec na krájanie: Na stredne

jemné krájanie ovocia a zeleniny
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