
Pengolah makanan

HR7740

Serbaguna dan tanpa repot
Semua bagian gampang dibongkar-pasang dengan fitur

Click&Go

Pengolah makanan ini dilengkapi perangkat aksesori serbaguna, sehingga Anda

bisa melakukan beragam fungsi memasak, dari memblender hingga menggiling.

Berkat sistem bongkar-pasang yang unik, mangkuk dan tutupnya bisa disusun

dengan sangat mudah.

Serbaguna

29-33 fungsi

Motor berdaya kuat 800 W mampu mengolah bahan makanan paling keras

Tanpa repot

Bongkar pasang dengan satu sentuhan dengan tombol Click&Go

Klik-pasang 360 derajat

Mangkuk XL dengan kapasitas untuk 1,8 liter sup, 1,25 kg adonan

Ikon mudah membantu pemilihan kecepatan yang tepat untuk setiap aplikasi

Komponen mudah dibersihkan dan aman untuk mesin cuci piring



Pengolah makanan HR7740/55

Kelebihan Utama Spesifikasi

29-33 fungsi

Dengan rangkaian pengolah makanan ini,

Anda dapat menciptakan beragam menu tanpa

batas, menggunakan 29-33 teknik memasak

yang berbeda (disebut "fungsi"), dari

menghancurkan dan menghaluskan hingga

melipat. Jumlah fungsi memasak berbeda

sesuai model: HR7735 dan HR7739 memiliki

29 fungsi memasak, HR7740 memiliki 31

fungsi, HR7744 memiliki 32 fungsi, dan

HR7745 yang paling fleksibel, dengan 33

fungsi memasak.

Bongkar-pasang dengan satu sentuhan

Membongkar dan memasang pengolah

makanan kini sangat mudah: tak perlu repot

memutar mangkuk atau tutup untuk mencari

posisi pemasangan yang tepat: cukup klikkan,

pasang dan lepas dari sudut mana pun

dengan menekan tombol Click&Go.

Klik-pasang 360 derajat

Berkat desain ergonomis khusus pada sisi

bawah mangkuk dan tutup, Anda tak perlu

mencari dan memutar-mutar untuk

menemukan posisi pemasangan yang tepat.

Bagian tersebut didesain agar mudah

dipasang dari segala sudut.

Mangkuk XL

Mangkuk ekstra besar memungkinkan volume

kerja besar: dapat menampung 1,25 kg adonan

padat, 2 kg adonan ringan, 1,8 liter sup, dan 7

putih telur.

Spesifikasi teknis

Panjang kabel: 100, insulasi ganda dengan

colokan pas m

Motor: Universal, menekan gangguan radio/tv

Daya: 800 W

Isi mangkuk: 3,6 dan 2,5 L

Voltase: 220-240 volt

Frekuensi: 50-60 Hz

Warna: Putih dengan aksen oranye dan

kuning jagung

Membersihkan: Semua aksesori aman dicuci

dengan mesin pencuci piring, Tombol Easy

Clean

Kapasitas mangkuk untuk bahan kering: 3,6 L

Kapasitas mangkuk untuk bahan cair: 1,8 L

Kapasitas kerja mangkuk untuk adonan:

1250 g

Kapasitas kerja mangkuk untuk tepung: 750 g

Kapasitas tabung blender: 1.5 L

Pengaman: Pemutus yang dapat disetel

ulang otomatis untuk melindungi motor

Kecepatan: 2 + fungsi pulse

Spesifikasi desain

Rangka, tutup blender, pendorong, mangkuk

tatahan: PP

Pegangan blender, pemeras jeruk, aksesori

pengadon: PP

Mangkuk, tutup, tabung blender, cangkir

blender, tutup pengaman: SAN

Pegangan sisipan: ABS

Pisau dan bilah logam: Baja anti karat & ABS

Kocokan telur: Kawat logam, rangka pom

Aksesori

Perasan jeruk: Untuk memeras jus jeruk

dalam jumlah besar

Gelas blender (1,5 l): Untuk memblender,

menghaluskan (membuat puree), dan

mengocok buah

Alat untuk mengadon: Untuk mengadon dan

mencampur segala jenis adonan

Pisau cacah baja anti karat: Untuk mengiris

sayur dan buah

Bilah parutan sedang: Untuk memarut-

sedang sayuran, buah

Bilah granulasi sedang: Untuk granulasi

kentang

Sisipan pemarutan halus: Untuk memarut-

halus buah dan sayur

Kocokan telur: Untuk pengocokan hingga

berbusa, pengocokan untuk mencampur, dan

mengemulsi

Bilah pengiris sedang: Untuk mengiris sedang

buah dan sayur
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