
Konyhai robotgép

 

Izzó narancssárga

 

HR7745/55

A könnyed sokoldalúság
A készülék egyszerűen össze- és szétszerelhető a Click&Go

rendszerrel

Ez a konyhai robotgép sokoldalú tartozékokkal rendelkezik, amelyekkel számos

konyhai műveletet végezhet, a mixeléstől a darálásig. Az egyedülálló össze- és

szétszerelésnek köszönhetően az edény és a fedél egyszerűen a helyére kerül.

Sokoldalú

29-33 funkciók

Az erőteljes, 800 W-os motor még a legkeményebb hozzávalókkal is megbirkózik

Könnyedén

Egygombos össze- és szétszerelés a Click&Go gombbal

360 fokos, rápattintható

A nagyméretű edény űrtartalma: 1,8 l leves vagy 1,25 kg tészta



Konyhai robotgép HR7745/55

Fénypontok Műszaki adatok

29-33 funkciók

Ezekkel a konyhai robotgépekkel változatos

ételeket készíthet, a 29–33 különböző konyhai

technika (funkció) használatával: a

morzsolástól és krémkészítéstől a keverésig. A

konyhai műveletek száma típustól függően

változik: A HR7735 és HR7739 típus 29, a

HR7740 típus 31, a HR7744 típus 32, míg a

legsokoldalúbb HR7745 típus 33 konyhai

művelet elvégzésére képes

Egygombos össze- és szétszerelés

A konyhai robotgép össze- és szétszerelése

sosem volt egyszerűbb: a Click&Go gomb

megnyomásával bármilyen szögből ráteheti az

edényt és a fedelet, nem kell keresgélnie a

megfelelő helyzetet.

360 fokos, rápattintható

Az edény és a fedél speciális ergonomikus

kialakításának köszönhetően összeszereléskor

nem kell többé keresgélnie a megfelelő

helyzetet: bármilyen szögből, könnyedén a

helyükre illeszthetők

Nagyméretű edény

A nagyméretű edényben nagymennyiségű

alapanyagot dolgozhat fel: akár 1,25 kg nehéz

tészta, 2 kg könnyű tészta, 1,8 l leves és 7

tojásfehérje

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 100, kettős szigetelésű,

egybeöntött csatlakozóval m

Motor: Univerzális, csökkentett rádió- és

televízió-interferencia

Táplálás: 800 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Szín(ek): Ragyogó fehér izzó narancssárgával

Feltakarítás: Valamennyi tartozék

mosogatógépben tisztítható, Gyorstisztító

gomb

Edény kapacitása (folyékony): 3,6 l

Edény kapacitása (folyékony): 1,8 l

Edény kapacitása (tészta): 1250 g

Edény kapacitása (liszt): 750 g

Turmixgép kapacitása: 1,5 l

Biztonságos: Automatikusan visszaállítható

kikapcsolás a motor védelmében

Sebességfokozatok: Vario fokozat

A gyümölcscentrifuga kapacitása: 1 l

Kivitelezési jellemzők

Készülékház, turmixkehely-fedél, betöltő,

beillesztett edény: PP

Turmixfogantyú, citrusprés,

dagasztótartozékok: PP

Edény, fedél, turmixkehely, turmixpohár,

biztonsági fedő: SAN

Betéttartó: ABS

Fém vágókés és betétek: Rozsdamentes acél

és ABS

Tojás alakú habverő: Fémből készült tojás

alakú habverő, POM készülékház

Tartozékok

Citrusprés: Nagy mennyiségű citrusféléből

készült lé préseléséhez

Darálóedény (1,5 literes): Gyümölcs

turmixolásához, keveréséhez és pürésítéséhez

Dagasztótartozék: Minden típusú tészta

keveréséhez és dagasztásához

Rozsdamentes acél aprítókés: Zöldség és

gyümölcs közepes szeleteléséhez

Aprítóbetét (közepes): Zöldség és gyümölcs

közepes aprításához

Granulálóbetét (közepes): Burgonya

granulálásához

Aprítóbetét (finom): Zöldség és gyümölcs

finom aprításához

Szeletelőbetét (finom): Zöldség és gyümölcs

finom szeleteléséhez

Gyümölcscentrifuga: Friss zöldség- és

gyümölcslevek készítéséhez

Tojás alakú habverő: Minden típusú

habveréshez, keveréshez és elegyítéshez

Szeletelőbetét (közepes): Zöldség és

gyümölcs közepes szeleteléséhez
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