
 

Philips
Kuchyňský robot

HR7745
Vychutnejte si domácí jídlo připravené během několika sekund.
Okamžitá montáž díky systému Click and Go
Nový kuchyňský robot od společnosti Philips je bránou k rychlému vaření. Díky 
jedinečnému systému Click&Go od společnosti Philips, který umožňuje uzamknout 
nádobu do platformy v libovolné pozici, trvá jeho montáž i demontáž jen několik sekund.

Multifunkční
• 33 funkcí

Snadné použití a čištění
• Montážní a demontážní systém Click&Go
• Ikony pro usnadnění
• Příslušenství lze mýt v myčce

Výkonný
• Výkonný 800W motor
 



 Montážní a demontážní systém 
Click&Go

Díky systému Click&Go lze montáž a demontáž 
provést během několika sekund. Umístěte nádobu 
do libovolné pozice, uzavřete víko a jednoduše 
stiskněte tlačítko.

Výkonný 800W motor
Výkonný 800W motor pro snadné zpracování 
velkých dávek.
HR7745/80
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Technické údaje
• Motor: Univerzální, potlačení rušení rádia/televize
• Spotřeba: 800 W
• Příprava těsta na bábovku: 700 g
• Obsah nádoby: 3,6 l
• Rychlost: 2 + puls
• Napětí: 220 - 240 V
• Frekvence: 50 Hz
• Délka šňůry: 100, dvojitě izolovaná šňůra 

s nalisovanou zástrčkou m
• Bezpečnost: Automatické, resetovatelné odpojení 

chránící motor
• Barva: Bílá s oranžovými a kukuřicově žlutými 

prvky
• Čištění: Veškeré příslušenství lze mýt v myčce., 

Tlačítko pro snadné čištění

Specifikace provedení
• Kryt, víko mixéru, posunovač, vkládací nádoba: PP
• Držák mixéru, lis na citrusové plody, hnětací hák: 

PP
• Úložná skříňka, emulgační disk: PP
• Nádoba, víko, nádoba mixéru, odměrka mixéru, 

bezpečnostní kryt: SAN
• Držák nástavce: ABS
• Kovový nůž a nástavce: nerez a ABS
• Kulatá šlehací metla: Kovový kulový a 

polyoxymetylénový kryt

Příslušenství
• Nerezový nůž: Pro sekání, míchání, hnětení, 

mixování, mísení
• Lis na citrusové plody: Pro mačkání velkého 

množství citrusové šťávy
• Nádoba mixéru (1,5 l): Pro míchání a přípravu pyré 

a koktejlů z ovoce
• Hnětací nástroj: Pro hnětení a míchání všech druhů 

těsta
• Nůž z nerezové oceli: Pro středně jemné krájení 

zeleniny a ovoce
• Nástavec pro středně jemné strouhání: Pro 

středně jemné strouhání zeleniny a ovoce
• Nástavec pro středně jemné drcení: Pro drcení 

brambor
• Nástavec pro velmi jemné strouhání: Pro velmi 

jemné strouhání ovoce a zeleniny
• Nástavec pro velmi jemné krájení: Pro velmi jemné 

krájení zeleniny a ovoce
• Odšťavňovač: Pro přípravu šťávy z čerstvého 

ovoce a zeleniny
• Kulatá šlehací metla: Pro šlehání, přípravu pěny a 

emulgaci
• Odkládací skříňka pro ukládání: Pro uložení 

veškerého příslušenství
•
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