
Kuchynský robot

HR7740/80

Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
Okamžité zloženie pomocou systému Click and Go

Nový kuchynský robot Philips je vašou vstupenkou k rýchlemu vareniu. Vďaka jedinečnému systému Click&Go

od spoločnosti Philips sa zloží a rozloží za niekoľko sekúnd a umožní vám bezpečne uzamknúť misku k

platforme v akejkoľvek polohe.

Multifunkčný

31 funkcií

Ľahko sa používa a čistí

Systém skladania Click&Go

Jednoduché ikony

Príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu

Výkonné

Výkonný 800 W motor



Kuchynský robot HR7740/80

Hlavné prvky Technické údaje

Systém skladania Click&Go

So systémom Click&Go sa dá zloženie a

rozloženie vykonať za pár sekúnd. Nasaďte

misku do ktorejkoľvek polohy, zatvorte veko a

iba stlačte tlačidlo.

Výkonný 800 W motor

Výkonný 800 W na jednoduché spracovanie

veľkých dávok.

 

Technické údaje

Motor: Univerzálne potlačenie rušenia

rádia/TV

Príkon: 800 W

Kapacita liateho cesta: 700 g

Obsah misky: 3,6 l

Rýchlosti: 2 + pulzný

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50 Hz

Dĺžka kábla: 100, s dvojitou izoláciou a liatou

koncovkou m

Bezpečnosť: Automaticky resetovateľné

odpojenie chrániace motor

Farba: Biela s oranžovou a s prvkami

kukuricovožltej

Čistenie: Všetko príslušenstvo sa môže

umývať v umývačke riadu, Tlačidlo čistenia

Easy Clean

Špecifikácia dizajnu

Puzdro, veko mixéra, zatláčadlo, vkladacia

miska: PP

Rukoväť mixéra, lis na citrusy, príslušenstvo

na miesenie: PP

Odkladací priečinok, emulgačný disk: PP

Miska, veko, miska mixéra, pohár mixéra,

bezpečnostné veko: SAN

Držiak na nástavce: ABS

Kovový nôž a príslušenstvo: nehrdzavejúca

oceľ a ABS

Metlička: Kovová metlička, puzdro POM

Príslušenstvo

Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele: Na sekanie,

miešanie, miesenie, prípravu pyré a

mixovanie

Lis na citrusy: Na vytláčanie veľkého

množstva džúsu z citrusových plodov

Nádoba mixéra (1,5 L): Na miešanie, prípravu

pyré a šejkov z ovocia

Hnetací nástroj na miesenie: Na miesenie a

mixovanie všetkých druhov múky

Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele: Na

rezanie stredne veľkých plátkov zeleniny a

ovocia

Stredný nástavec na strúhanie: Na stredne

jemné strúhanie zeleniny a ovocia

Stredný nástavec na granulovanie: Na

granulovanie zemiakov

Jemný nástavec na strúhanie: Na jemné

postrúhanie ovocia a zeleniny

Metlička: Na sekanie, šľahanie a

emulgovanie
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