
Robot de cozinha

HR7740/80

Aprecie comida caseira em poucos segundos
Montagem imediata com Click&Go

O novo robot da Philips é a sua porta de entrada no mundo da cozinha a alta velocidade. Monta-se e

desmonta-se em apenas alguns segundos, graças ao sistema exclusivo Click&Go da Philips, que lhe permite

prender facilmente a taça à plataforma em qualquer posição.

Multifuncional

31 funções

Fácil de utilizar e limpar

Sistema de (des)montagem Click&Go

ícones fáceis

Acessórios laváveis na máq. lavar loiça

Alta performance

Motor potente de 800 watts



Robot de cozinha HR7740/80

Destaques Especificações

Sistema de (des)montagem Click&Go

Com o sistema Click&Go pode montar e

desmontar facilmente o aparelho em poucos

segundos. Coloque a taça em qualquer

posição, feche a tampa e prima o botão.

Motor potente de 800 watts

Motor potente de 800 W para processar

facilmente grandes quantidades.

 

Especificações técnicas

Motor: Universal, anulada a interferência de

rádio/TV

Alimentação: 800 W

Capacidade para massa de bolos: 700 g

Conteúdo da taça: 3,6 L

Velocidades: 2+ pressão

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50 Hz

Comprimento do cabo: 100, isolamento duplo

com revestimento na ficha m

Segurança: Sistema de corte automático

programável que protege o motor

Cor(es): Branco com contrastes em laranja e

"amarelo-milho"

Limpeza: Todos os acessórios são laváveis à

máquina, Botão para limpeza fácil

Especificações de design

Estrutura, tampa do copo misturador,

calcador, taça embutida: PP

Pega da liquidificadora, espremedor de

citrinos, pás de amassar: PP

Caixa de arrumação, disco misturador: PP

Taça, tampa, jarro da liquidificadora, copo

misturador, tampa de segurança: SAN

Suporte de inserção: ABS

Lâmina em metal e acessórios: aço

inoxidável

e ABS

Vara de amassar em forma de balão: Balão

em metal, alojamento de POM

Acessórios

Lâmina em aço inoxidável: Para cortar,

misturar, amassar, fazer puré, mexer

Espremedor citrinos: Para espremer grandes

quantidades de sumo de citrinos

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

Acessório de corte em tiras (fino): Para um

corte fino em tiras de fruta e vegetais

Vara de amassar em forma de balão: Para

bater, amassar e misturar
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