
Кухненски робот

HR7740/80

Домашно приготвена храна за секунди
Моментално сглобяване Click&Go

Новият кухненски робот Philips е вашият пропуск за високоскоростното готвене. Той се сглобява и разглобява за секунди,

благодарение на уникалната система на Philips Click&Go, която ви позволява безопасно да фиксирате купата върху

платформата във всякакво положение.

Многофункционална

31 функции

Лесна за използване и почистване

Система за сглобяване Click&Go

Ясни иконки

Приставки за миене в съдомиялна машина

Мощен

Мощен мотор 800 W



Кухненски робот HR7740/80

Акценти Спецификации

Система за сглобяване Click&Go

Със системата Click&Go сглобяването и

разглобяването може да се направи за секунди.

Поставете купата в произволно положение,

затворете капака и просто натиснете бутона.

Мощен мотор 800 W

Мощен мотор 800 W за лесно обработване на

големи партиди.

 

Технически спецификации

Двигател: Универсално, с потискане на радио/ТВ

смущения

Мощност: 800 W

Възможност за тесто за торти: 700 г

Съдържание на купата: 3,6 л

Скорости: 2+ импулс

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50 Hz

Дължина на шнура: 100, двойно изолиран с

неразглобяем щепсел м

Безопасност: Автоматично изключване за защита на

електромотора

Цвят: Бял, с орнаменти в сребърно и жълто, цвят

царевична свила

Чистене: Всички принадлежности могат да се мият в

съдомиялна машина, Бутон за лесно почистване

Спецификации на дизайна

Корпус, капак на пасатора, вътрешна купа: PP

Ръкохватка на пасатора, цитрусова преса,

приспособление за месене: PP

Кутия за съхранение, диск за емулгиране: PP

Капак на купата, кана на пасатора, чаша на пасатора,

предпазен капак: SAN

Държач за вложки: ABS

Метален нож и вложки:

неръждаема стомана и ABS

Балонна бъркалка: Метален балон, POM корпус

Аксесоари

Нож от неръждаема стомана: За кълцане, пасиране,

месене, пюриране, миксиране

Преса за цитрусови плодове: За изстискване на

големи количества цитрусови плодове

Кана на пасатора (1,5 л): За пасиране, пюриране и

смесване на плодове

Инструмент за месене: За месене и миксиране на

всички видове тесто

Нож за кълцане от неръждаема стомана: За средно

нарязване на зеленчуци и плодове

Вложка за средно накълцване: За средно

накълцване на зеленчуци, плодове

Вложка за средно гранулиране: За гранулиране на

картофи

Вложка за фино накълцване: За фино раздробяване

на плодове и зеленчуци

Балонна бъркалка: За разбиване, месене и

емулгиране
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