
Matberedare

HR7739

Enkel mångsidighet
Enkel montering/isärtagning av alla delar med Click&Go

Den här matberedaren har en mängd mångsidiga tillbehör som du kan använda till att utföra många olika

tillagningsfunktioner, från mixning till malning. Och tack vare det unika systemet för montering/isärtagning är

skålen och locket enkla att montera.

Mångsidig

29-33 funktioner

Kraftfull 800 W motor tar hand om de hårdaste ingredienserna

Enkel

Montering/isärtagning med en knapptryckning med Click&Go-knapp

360-gradersfäste

Extra stor skål med kapacitet för 1,8 l soppa, 1,25 kg deg

Lättanvända ikoner hjälper dig att välja rätt hastighet för varje tillämpning

Diskmaskinssäkra delar för enkel rengöring



Matberedare HR7739/55

Funktioner Specifikationer

29-33 funktioner

Med matberedarna i det här sortimentet kan du

skapa ett obegränsat antal olika rätter genom

att använda 29–33 olika tillagningstekniker

(kallade "funktioner"), från att smula och röra

till att vända ned. Det exakta antalet

tillagningsfunktioner skiljer sig åt mellan

modellerna: HR7735 och HR7739 har 29

tillagningsfunktioner, HR7740 har 31 funktioner,

HR7744 har 32 funktioner och HR7745 ger dig

störst flexibilitet med 33 tillagningsfunktioner.

Enknapps(de)montering

Det har aldrig varit enklare att montera eller ta

isär en matberedare. Du behöver inte krångla

med skålen eller locket för att hitta rätt läge att

montera dem: snäpp bara på och av dem i

vilken vinkel som helst genom att trycka på

Click&Go-knappen.

360-gradersfäste

Tack vare den särskilda ergonomiska

utformningen av skålens och lockets undersida

behöver du inte leta, vrida och vända för att

hitta rätt läge att fästa dem. De är utformade för

att enkelt passa i alla vinklar.

Extra stor skål

Med den extra stora skålen kan du tillaga stora

volymer: den rymmer upp till 1,25 kg tung deg,

2 kg lätt deg, 1,8 l soppa eller 7 äggvitor.

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 100, dubbelisolerad med gjuten

kontakt m

Motor: Universell, radio/tv-störningar

undertrycks

Effekt: 800 W

Skålinnehåll: 3,6 och 2,5 l

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Färg(er): Vit med orange och majsgula

detaljer

Uppstädning: Alla tillbehör kan maskindiskas,

Knapp för enkel rengöring

Skål, kapacitet för torra ingredienser: 3,6 l

Skål, kapacitet för vätska: 1,8 l

Skålens arbetskapacitet för deg: 1250 g

Skålens arbetskapacitet för mjöl: 750 g

Mixerskål, kapacitet: 1,5 l

Säkerhet: Automatisk återställningsbar

avstängning som skyddar motorn

Hastigheter: 2+-pulsfunktion

Designspecifikationer

Hölje, mixerlock, presskloss, inläggsskål: PP

Mixerhandtag, citruspress,

knådningstillbehör: PP

Skål, lock, mixerskål, blandningskopp,

säkerhetslock: SAN

Emulgeringsskiva

Insatshållare: ABS

Metallkniv och insatser: Rostfritt stål och ABS

Tillbehör

Mixerbägare (1,5 l): För blandning, mosning

och skakning av frukter

Knådningsverktyg: För knådning och

blandning av alla typer av degar

Hackkniv i rostfritt stål: För medelgrov

skivning av grönsaker och frukt

Insats för rivning, medium: För medelgrov

rivning av grönsaker och frukt

Insats för finfördelning, medium: För

finfördelning av potatis

Emulgeringsskiva: För vispning och

emulgeringsanvändning

Insats för skivning, medium: För medelgrov

skivning av frukt och grönsaker
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