
Кухненски робот

Viva Collection

  750 W

Компактна конструкция "3 в 1"

Купа 2,1 л

Аксесоари за + 28 функции

 

HR7762/00

Най-голямо разнообразие от рецепти с най-малко

усилия

Приготвяйте домашни сладкиши, огретени, салати и други

Този кухненски робот Philips с компактна конструкция "3 в 1" има 2,1 л купа, пасатор и

мелачка. Има и 4 диска от неръждаема стомана, за да приготвяте с лекота огромно

разнообразие от любимите си рецепти. Приложена е кутия за съхранение на приставките.

Мощна прецизност

750 W мотор за мощност при работа

Технология PowerChop за превъзходно накълцване

2 настройки за скорост и импулсен режим за максимален контрол

Приставки, които изпълняват с лекота 28+ функции

Приятно и без усилия

Цветово кодирани съчетания от приставки и скорости

Съединения за съответствие с формата и инструменти за лесно сглобяване

Практично съхраняване на приставките

Надеждна устойчивост

Дискове от неръждаема стомана за едро и фино нарязване, гранулиране и нарязване на картофки

за пържене

Принадлежности, подходящи за съдомиялна

Нечупливата кана издържа на интензивна употреба

Най-голямо разнообразие от рецепти

До 5 порции наведнъж



Кухненски робот HR7762/00

Акценти

Висока производителност

Този кухненски робот Philips е снабден с мощен

мотор с 2 скорости и импулсен режим, за да ви

осигури мощност и контрол, когато приготвяте

любимите си рецепти.

Технология PowerChop

Технологията PowerChop е комбинация от форма на

ножа, ъгъл на рязане и вътрешна купа, осигуряваща

превъзходно накълцване както на меки, така и на

твърди продукти. Тя е идеална също за пюрета и

месене на тесто за торти!

Приставки за 28+ функции

Подходящите за съдомиялна аксесоари са: приставка

за месене, за приготвяне на смеси за палачинки и

месене на тесто; нож за кълцане от неръждаема

стомана за обработване на месо и зеленчуци;

различни вложки за нарязване и настъргване; нечуплив

пасатор от 1 л за пасиране, натрошаване и

разбъркване на различни продукти; емулгиращ диск за

приготвяне на храни като бита сметана и майонеза;

мелачка за смилане, например кафе на зърна

До 5 порции наведнъж

Голямата купа от 2,1 л (работна вместимост от 1,5 л)

ви позволява да пасирате до 5 порции супа наведнъж.

Нечуплива кана

Нечупливата кана с вместимост от 1,75 литра

разполага с работен обем от 1 литър за до 5 порции

смутита наведнъж.

Цветово кодирани приставки/скорости

Съпоставете цвета на скоростта с цвета на

приставката за оптимизирани резултати.

Подходяща за приставките форма

Този кухненски робот Philips е проектиран за много

лесно сглобяване. Частите му просто пасват една в

друга с щракване, благодарение на интелигентната

форма на аксесоарите.

Дискове от неръждаема стомана

Изцяло металните дискове от неръждаема стомана

осигуряват бързина при работа, за да приготвяте с

по-малко усилие вашите домашни рецепти

Принадлежности, подходящи за съдомиялна

Всички аксесоари, включени в комплекта на

кухненския робот Philips, са подходящи за

съдомиялна машина.

Съхраняване на приставки

С кутията за съхранение на приставките, всички

аксесоари на вашия кухненски робот Philips са ви

винаги под ръка. Освен това, всички аксесоари от

неръждаема стомана с остри режещи ръбове са

прибрани на сигурно и безопасно място!

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Аксесоари

Приложено: Режещ блок S-образен нож, Диск за

емулгиране, Инструмент за пържени картофки,

Инструмент за гранулиране, Кана, Инструмент за

месене, Мелачка, Обръщаем диск

Общи спецификации

Брой настройки за скоростта: 2+ импулс

Технически данни

Захранване: 750 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50 – 60 Hz

Капацитет на купата: 2.1 л

Вместимост на каната: 1,75 л

Вместимост на мелачката: 250 мл

Дължина на кабела: 1 м

Об/мин – пасатор (макс.): До 21 000 об/мин

Об/мин – купа (макс.): До 1900 об/мин

Работна вместимост на купата:

Работна вместимост на купата:

1,5 л

Работна вместимост на каната: 1 л

Дизайн

Цвят: Бежов металик

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 210 x 210 x

368 мм
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