
Robot de bucătărie

 

Portocaliu Sunset

 

HR7745

Versatilitate fără efort
Asamblare şi dezasamblare rapidă a componentelor cu

sistemul Click&Go

Acest robot de bucătărie dispune de un set de accesorii versatil, care vă permite

realizarea unei game largi de funcţii de gătit, de la amestecare la tocare. Datorită

sistemului unic de asamblare/dezasamblare, vasul şi capacul se montează în

poziţie fără efort

Versatil

Funcţii 29-33

Motorul puternic 800W funcţionează chiar şi cu cele mai dure ingrediente

Fără efort

Asamblare/dezasamblare dintr-o singură mişcare cu butonul Click&Go

Montare la 360 de grade

Vas XL cu capacitate de 1,8 l supă, 1,25 kg aluat



Robot de bucătărie HR7745/55

Repere Specificaţii

Funcţii 29-33

Cu ajutorul acestei game de roboţi de

bucătărie, puteţi crea o varietate infinită de

mâncăruri, utilizând 29-33 tehnici de gătit

diferite (denumite "funcţii"), de la mărunţire şi

preparat frişcă până la împăturire. Numărul

exact de funcţii de gătit diferă în funcţie de

model: HR7735 şi HR7739 oferă 29 funcţii de

gătit, HR7740 oferă 31 funcţii, HR7744 oferă 32

funcţii şi HR7745 oferă cea mai mare

flexibilitate, cu 33 funcţii de gătit

Asamblare/dezasamblare dintr-o singură

mişcare

Asamblarea şi dezasamblarea unui robot de

bucătărie nu a fost niciodată mai uşoară: nu vă

mai pierdeţi vremea cu vasul sau capacul

pentru a le găsi poziţia corectă de asamblare:

le puteţi aşeza cu un clic, din orice unghi,

apăsând butonul Click&Go

Montare la 360 de grade

Datorită designului ergonomic al bazei vasului

şi capacului, nu trebuie să căutaţi, rotiţi sau

întoarceţi pentru a găsi poziţia corectă pentru a

le aşeza în poziţie. Sunt proiectate pentru a se

aşeza în poziţie uşor, din orice unghi

Vas XL

Vasul foarte mare permite cantităţi mari: poate

funcţiona cu până la 1,25 kg de aluat greu, 2

kg aluat uşor, 1,8 l supă şi 7 albuşuri

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 100, cu izolaţie dublă şi

ştecher turnat m

Motor: Universal, ecranat pentru a nu produce

interferenţe radio-TV

Alimentare: 800 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Culoare: Alb strălucitor cu portocaliu sunset

Curăţarea: Toate accesoriile pot fi curăţate în

maşina de spălat vase, Buton pentru curăţare

uşoară

Capacitate bol - volum de ingrediente

uscate: 3,6 L

Capacitate bol - lichid: 1,8 L

Capacitate bol - aluat: 1250 g

Capacitate bol - făină: 750 g

Capacitate blender: 1,5 L

Siguranţă: Întrerupător resetabil automat

pentru protejarea motorului

Viteze: viteză variabilă

Capacitate storcător de fructe: 1 L

Specificaţii de design

Carcasă, capac blender, element de

împingere, bol interior: PP

Mâner blender, presă pentru citrice,

accesoriu

de frământare: PP

Bol, capac, vas pentru blender, cană pentru

blender, capac de siguranţă: SAN

Suport pentru accesorii: ABS

Cuţit şi accesorii metalice: Oţel inoxidabil &

ABS

Tel în formă de balon: Balon metalic, carcasă

din polimer

Accesorii

Storcător de citrice: Pentru producerea unor

cantităţi mari de suc de citrice

Bol pentru blender (1,5 l): Pentru amestecare

puternică, pasare şi agitare a fructelor

Instrument pentru frământare: Pentru

frământarea şi amestecarea tuturor tipurilor de

aluat

Cuţit de tocare din oţel inoxidabil: Pentru

tăierea în felii medii a legumelor şi a fructelor

Accesoriu de tăiere mediu: Pentru raderea

medie a legumelor, fructelor

Accesoriu de granulare mediu: Pentru

strivirea cartofilor

Accesoriu de radere fină: Pentru raderea fină

a fructelor şi a legumelor

Accesoriu de feliere fină: Pentru tăierea în

felii medii a legumelor şi a fructelor

Storcător de fructe: Pentru a face suc din

fructe şi legume proaspete

Tel în formă de balon: Pentru aplicaţii de

bătut

rapid, bătut cu telul şi emulsifiere

Accesoriu pentru feliere mediu: Pentru

tăierea în felii medii a legumelor şi a fructelor
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