
Κουζινομηχανή

 

Έντονο πορτοκαλί

 

HR7744

Ευελιξία χωρίς προσπάθεια
Εύκολη (απο)συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων με το σύστημα

Click&Go

Αυτή η κουζινομηχανή συνοδεύεται από ένα σετ αξεσουάρ πολλών χρήσεων, επιτρέποντάς

σας να επιτελέσετε ένα εύρος λειτουργιών μαγειρέματος, από ανάμειξη έως άλεση. Και χάρη

στο μοναδικό σύστημα (απο)συναρμολόγησης, ο κάδος και το καπάκι εφαρμόζουν στη θέση

τους χωρίς κόπο

Πολλών χρήσεων

29-33 λειτουργίες

Ισχυρό μοτέρ 800W που λειτουργεί ακόμη και με τα πιο σκληρά συστατικά

Χωρίς προσπάθεια

(Απο)συναρμολόγηση με ένα πάτημα με το κουμπί Click&Go

Κούμπωμα 360 μοιρών

Κάδος XL με χωρητικότητα 1,8 λίτρων σούπας, 1,25 κ. ζύμης

Απλά εικονίδια βοηθούν στην επιλογή της σωστής ταχύτητας για κάθε εφαρμογή

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθαρισμό



Κουζινομηχανή HR7744/55

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

29-33 λειτουργίες

Με αυτήν την κουζινομηχανή, μπορείτε να

δημιουργήσετε μια ατέλειωτη ποικιλία πιάτων,

χρησιμοποιώντας 29-33 διαφορετικές τεχνικές

μαγειρέματος (που ονομάζονται "λειτουργίες"), από

θρυμματισμό και αφράτο χτύπημα έως ανάμειξη. Ο

ακριβής αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος διαφέρει

ανά μοντέλο: Το HR7735 και το HR7739 προσφέρουν

29 λειτουργίες μαγειρέματος, το HR7740 προσφέρει

31 λειτουργίες, το HR7744 προσφέρει 32 λειτουργίες

και το HR7745 σας παρέχει περισσότερη ευελιξία, με

33 λειτουργίες μαγειρέματος

(Απο)συναρμολόγηση με ένα πάτημα

Η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση μιας

κουζινομηχανής δεν ήταν ποτέ ευκολότερη: δε

χρειάζεται να παλεύετε πια με τον κάδο ή το καπάκι

για να βρείτε τη σωστή θέση συναρμολόγησης: 

απλώς κουμπώστε τα και ξεκουμπώστε τα με ένα

κλικ από οποιαδήποτε γωνία, πατώντας το κουμπί

Click&Go

Κούμπωμα 360 μοιρών

Χάρη στον ειδικό εργονομικό σχεδιασμό της κάτω

πλευράς του κάδου και του καπακιού, δε χρειάζεται

να ψάχνετε, να περιστρέφετε και να τα γυρίζετε για

να βρείτε τη σωστή θέση για να τα κουμπώσετε στη

θέση τους. Είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να

μπαίνουν στη θέση τους από οποιαδήποτε γωνία

χωρίς προσπάθεια

Μεγάλος κάδος

Ο πολύ μεγάλος κάδος επιτρέπει μεγάλους όγκους

επεξεργασίας: μπορεί να χωρέσει έως και 1,25 kg

βαριά ζύμη, 2 kg ελαφριά ζύμη, 1,8 L σούπα και 7

ασπράδια αυγών

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 100, με διπλή γείωση και χυτό

ρευματολήπτη m

Μοτέρ: Παγκοσμίου χρήσης, με καταστολή

παρεμβολών radio/tv

Ρεύμα: 800 W

Περιεχόμενο δοχείου: 3,6, 2,5 l

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50-60 Hz

Χρώμα: Λευκό με πορτοκαλί και κίτρινους

σταρένιους τόνους

Καθάρισμα: Τα αξεσουάρ πλένονται στο πλυντήριο,

Κουμπί εύκολου καθαρισμού

Χωρητικότητα δοχείου σε όγκο στερεών: 3,6 l

Χωρητικότητα λειτουργίας του κάδου ανάμειξης για

υγρά: 1,8 l

Χωρητικότητα λειτουργίας του κάδου ανάμειξης για

ζύμη: 1250 g

Χωρητικότητα λειτουργίας του κάδου ανάμειξης για

αλεύρι: 750 g

Χωρητικότητα λειτουργίας του μπλέντερ: 1,5 l

Ασφάλεια: Αυτόματο, επαναρυθμίσιμο σύστημα

διακοπής για προστασία του μοτέρ

Ταχύτητες: Variospeed

Προδιαγραφές σχεδίασης

Περίβλημα, καπάκι μπλέντερ, προωθητήρας, δοχείο

με επικάλυψη: PP

Λαβή μπλέντερ, λεμονοστείφτης, εξάρτημα

ζύμωσης:

PP

Δοχείο, καπάκι, κανάτα ανάμειξης, κύπελο

ανάμειξης, καπάκι ασφαλείας: SAN

Ένθετο εξάρτημα συγκράτησης: ABS

Μεταλλικό μαχαίρι και εξαρτήματα: ανοξείδωτο

ατσάλι & ABS

Χτυπητήρι αβγών: Μεταλλικό χτυπητήρι, περίβλημα

από πολυακετυλένιο

Αξεσουάρ

Λεμονοστείφτης: Για στύψιμο μεγάλης ποσότητας

χυμού

Κύπελλο μπλέντερ (1,5L): Για ανάμειξη,

πολτοποίηση

και χτύπημα φρούτων

Εργαλείο ζύμωσης: Για ζύμωση & ανάμειξη κάθε

είδους ζύμης

Μαχαίρι για ψιλό κόψιμο από ανοξείδωτο ατσάλι:

Για μεσαίο τεμαχισμό λαχανικών και φρούτων

Εξάρτημα μεσαίου κομματιασμού: Για μεσαίο

κομμάτισμα λαχανικών, φρούτων

Εξάρτημα μεσαίας κοκκοποίησης: Για τρίψιμο

πατάτας

Εξάρτημα ψιλού τεμαχισμού: Για ψιλό τεμαχισμό

φρούτων και λαχανικών

Εξάρτημα ψιλού τεμαχισμού: Για λεπτό τεμαχισμό

λαχανικών και φρούτων

Χτυπητήρι αβγών: Για χτύπημα, ανακάτεμα και

πολτοποίηση

Εξάρτημα μεσαίου τεμαχισμού: Για μεσαίο τεμαχισμό

λαχανικών και φρούτων
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