
Robô de Cozinha

HR7739

Versatilidade sem esforço
Fácil (des)montagem de todas as peças com Click&Go

Este robot é fornecido com um conjunto versátil de acessórios, permitindo executar várias funções culinárias,

da mistura à moagem. E graças ao exclusivo sistema de (des)montagem, a taça e tampa são colocadas na

posição correcta sem o menor esforço.

Versátil

29-33 funções

O motor potente de 800 W permite processar até os ingredientes mais difíceis

Sem esforço

(Des)montagem de um toque com o botão Click&Go

Encaixe a 360 graus

Taça XL com capacidade para 1,8 l de sopa, 1,25 kg de massa

Ícones para a selecção fácil da velocidade adequada a cada aplicação

Peças laváveis na máquina para limpeza fácil



Robô de Cozinha HR7739/55

Destaques Especificações

29-33 funções

Com esta gama de robots, poderá criar um

número infindável de pratos, utilizando as 29 a

33 técnicas de cozinha (denominadas

"funções"), como esmigalhar, fazer creme ou

encorpar. O número exacto de funções varia de

acordo com o modelo: Os modelos HR7735 e

HR7739 apresentam 29 funções; o HR7740

oferece 31 funções; o HR7744 dispõe de 32

funções e o HR7745 é o mais flexível, com 33

funções.

(Des)montagem de um toque

Montar e desmontar um robot nunca foi tão

fácil: já não terá de colocar a taça e tampa em

várias posições até encontrar a correcta - basta

premir o botão Click&Go para as encaixar a

partir de qualquer ângulo.

Encaixe a 360 graus

Graças ao desenho ergonómico da parte

inferior da taça e da tampa, já não terá de as

rodar e virar até encontrar a posição de encaixe

correcta. A taça e tampa foram concebidas para

encaixar a partir de qualquer ângulo, sem

esforço.

Taça XL

A taça extra grande permite processar

quantidades maiores: até 1,25 kg de massa

pesada, 2 kg de massa leve, 1,8 l de sopa e 7

claras.

Especificações Técnicas

Comprimento do cabo: 100, isolamento duplo

com revestimento na ficha m

Motor: Universal, anulada a interferência de

rádio/TV

Alimentação: 800 W

Conteúdo da taça: 3,6 e 2,5 l

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Cor(es): Branco com contrastes em laranja e

"amarelo-milho"

Limpeza: Todos os acessórios são laváveis à

máquina, Botão para limpeza fácil

Capacidade de volume da taça para

ingredientes secos: 3,6 l

Capacidade da taça para líquidos: 1,8 l

Capacidade da taça para massa: 1250 g

Capacidade da taça para farinha: 750 g

Capacidade da liquidificadora: 1,5 l

Segurança: Sistema de corte automático

programável que protege o motor

Velocidades: 2+ pressão

Especificações de design

Estrutura, tampa do copo misturador,

pressor, taça embutida: PP

Pega da liquidificadora, espremedor de

citrinos, pás de amassar: PP

Taça, tampa, jarro da liquidificadora, copo

misturador, tampa de segurança: SAN

Disco misturador

Suporte de inserção: ABS

Lâmina em metal e acessórios: Aço

inoxidável e ABS

Acessórios

Copo misturador (1,5 l): Para misturar, fazer

puré e espremer fruta

Pás de amassar: Para bater e misturar todos

os tipos de massa

Lâmina picadora em aço inoxidável: Para

corte médio em fatias de vegetais e fruta

Acessório de corte em tiras: Para corte médio

em tiras de vegetais e fruta

Acessório de granulação: Para granular

batatas

Disco para emulsionar: Para bater, amassar e

misturar

Acessório de corte em fatias: Para o corte de

frutas e legumes em fatias médias
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