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Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna

námaha
Pripravte si domáce koláče, zapečené pokrmy, šaláty a iné

dobroty

Tento kuchynský robot predstavuje kompaktnú zostavu typu 3 v 1 s 2,1 l nádobou

(pracovná kapacita 1,5 l), mixérom a mlynčekom. Má tiež 5 diskových nástavcov

z nehrdzavejúcej ocele, ktoré umožnia bez námahy pripravovať širokú paletu

obľúbených receptov.

Výkonná precíznosť

750 W motor umožňuje výkonné spracovanie

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

2 nastavenia rýchlosti a pulzný stupeň pre maximálnu kontrolu

Nástavce ľahko zvládnu viac ako 28 funkcií

Jednoducho bez námahy

Kombinácie farebne označených doplnkov a rýchlostí

Spojovacie prvky na upevnenie formy a nástroje na jednoduchú montáž

Spoľahlivo odolný

Diskové nástavce na krájanie, strúhanie a granulovanie

Pevná základňa sa nekýva ani počas miesenia

Príslušenstvo vhodné do umývačky

Nerozbitná nádoba na intenzívne používanie

Maximálne rozmanitý výber receptov

Až 5 porcií naraz



Kuchynský robot HR7761/00

Hlavné prvky

Výkonné spracovanie

Tento kuchynský robot Philips ponúka výkonný

motor s 2 rýchlosťami a pulzným stupňom,

ktorý zabezpečí dostatočný výkon a kontrolu na

prípravu všetkých vašich obľúbených receptov.

Technológia PowerChop

Technológia PowerChop je kombináciou tvaru

čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá

poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní

mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na

výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!

Príslušenstvo pre viac ako 28 funkcií

Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu

patrí nástroj na miesenie liateho aj hustého

cesta. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele

na prípravu mäsa a zeleniny. Rôzne diskové

nástavce, ktoré zvládnu strúhanie aj drvenie. 1-

litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie

a rozmiešavanie rozličných surovín. Šľahací

disk na prípravu pokrmov ako šľahačka či

majonéza. Sekací mlynček na mletie

napr. kávových zŕn

Nerozbitná nádoba

1,75-litrová nerozbitná nádoba má pracovnú

kapacitu 1 liter, vďaka čomu pripravíte až 5

porcií smoothie kokteilov naraz.

Až 5 porcií naraz

Veľkorysá 2,1 l nádoba (pracovná kapacita 1,5 l)

umožňuje mixovať až 5 porcií polievky naraz.

Doplnky/rýchlosti označené farbami

Spojením farby rýchlosti s farbou doplnkov

dosiahnete optimálne výsledky.

Spojovacie prvky na upevnenie formy

Tento kuchynský robot Philips je skonštruovaný

tak, že sa dá veľmi ľahko zložiť. Vďaka

inteligentnému dizajnu spojovacích prvkov

príslušenstva sa jeho diely do seba

jednoducho zacvaknú.

Diskové nástavce z ocele

Stačí si vybrať správny diskový nástavec

(krájanie, strúhanie, granulovanie) na prípravu

obľúbeného pokrmu a zacvaknúť ho na držiak

na nástavce.

Príslušenstvo vhodné do umývačky

Príslušenstvo vhodné do umývačky

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Pribalené: Nástavec s čepeľami v tvare S,

Nástroj na hrubé strúhanie, Nástroj na hrubé

krájanie, Emulgačný disk, Nástroj na jemné

strúhanie, Nástroj na jemné krájanie, Nástroj

na granulovanie, Nádoba, Nástroj na krájanie

tenkých pásikov, Nástroj na miesenie, Mlynček

Všeobecné špecifikácie

Počet nastavení rýchlosti: 2 + impulz

Vlastnosti produktu: Integrovaný priestor na

uloženie kábla, Protisklzové nožičky, Pulzný

stupeň

Technické špecifikácie

Príkon: 750 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Objemná misa: 2 l

Kapacita nádoby: 1,75 l

Kapacita mlynčeka: 250 ml

Dĺžka kábla: 1,0 m

Ot./min. mixér (max.): 21000 Otáčky za minútu

Ot./min. misa (max.): 1900 Otáčky za minútu

Pracovná kapacita misy: 1,5 l

Pracovná kapacita nádoby: 1,0 l

Dizajn

Farba: Ustricovo metalízová

Povrchová úprava

Materiál príslušenstva: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby: Plast SAN

Materiál hlavnej časti: Plast ABS

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 210 x 210 x

368 mm
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