
Konyhai robotgép

HR7735/80

Élvezze, hogy másodpercek alatt elkészítheti ételeit!
Pillanatok alatt összeszerelhető a Click and Go rendszerrel

Az új Philips konyhai robotgéppel sokkal gyorsabb és kényelmesebb a főzés. A készülék pillanatok alatt

összeszerelhető a Philips egyedülálló Click&Go rendszerének köszönhetően, amely segítségével a munkatál

bármelyik pozícióban biztonságosan rögzíthető az alaphoz.

Többfunkciós

29 funkció

Egyszerű használat és tisztítás

Click&Go rendszer az össze- és szétszereléshez

Könnyen kezelhető ikonok

Mosogatógépben tisztítható tartozékok

Nagy teljesítmény

Erőteljes, 700 W-os motor



Konyhai robotgép HR7735/80

Fénypontok Műszaki adatok

Click&Go rendszer az össze- és

szétszereléshez

A Click&Go rendszernek köszönhetően az

össze- és szétszerelés pillanatok műve.

Helyezze az edényt tetszőleges pozícióba,

zárja le a fedőt, majd egyszerűen nyomja meg

a gombot.

Erőteljes, 700 W-os motor

Erőteljes 700 W-os motor a nagyobb

mennyiségek egyszerű feldolgozásáért.

 

Műszaki adatok

Motor: Univerzális, csökkentett rádió- és

televízióinterferencia

Tápkapcsoló: 700 W

Nyers tészta tároló kapacitás: 700 g

Edény térfogata: 3,6 l

Sebességfokozatok: 2 + pulzálás

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50 Hz

Vezetékhossz: 100, kettős szigetelésű,

egybeöntött csatlakozóval m

Biztonság: Automatikusan visszaállítható

kikapcsolás a motor védelmében

Szín: fehér narancssárgával és

kukoricasárgával

Tisztítás: Valamennyi tartozék

mosogatógépben tisztítható, Gyorstisztító

gomb

Kivitelezési jellemzők

Készülékház, turmixkehely-fedél, betöltő,

beillesztett edény: PP

Turmixfogantyú, citrusprés,

dagasztótartozékok: PP

Tárolódoboz, elegyítő tárcsa: PP

Edény, fedél, turmixkehely, turmixpohár,

biztonsági fedő: SAN

Betéttartó: ABS

Fém vágókés és betétek: rozsdamentes acél

és ABS

Tojás alakú habverő: Fémből készült tojás

alakú habverő, POM készülékház

Tartozékok

Rozsdamentes acél penge: Aprításhoz,

pürésítéshez, keveréshez és turmixoláshoz

Darálóedény (1,5 l-es): Gyümölcs

turmixolásához, keveréséhez és pürésítéséhez

Dagasztó tartozék: Minden típusú tészta

keveréséhez és dagasztásához

Rozsdamentes acél aprítókés: Zöldség és

gyümölcs közepes szeleteléséhez

Aprító betét (közepes): Zöldség és gyümölcs

közepes aprításához

Granuláló betét (közepes): Burgonya

granulálásához

Elegyítő tárcsa: Minden típusú habveréshez,

keveréshez és elegyítéshez

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma 2021‑01‑11

Verzió: 2.2

www.philips.com

http://www.philips.com/

