
Robot kuchenny

Viva Collection

 
750 W

Niewielki zestaw 3 w 1

Pojemnik 2,1 l

Akcesoria do ponad 28 funkcji

 

HR7762/00

Maksymalna różnorodność potraw, minimalny

wysiłek
Przygotuj domowe ciasta, zapiekanki, sałatki i inne potrawy

Robot kuchenny firmy Philips to kompaktowy zestaw 3 w 1 składający się z

pojemnika 2,1 l, blendera i młynka. Jest również wyposażony w 4 tarcze ze stali

szlachetnej, które umożliwiają łatwe przygotowanie rozmaitych potraw. Schowek

na akcesoria w zestawie.

Niesamowita precyzja

Silnik o mocy 750 W zapewnia dużą moc miksowania

Technologia PowerChop zapewnia doskonałe siekanie

2 ustawienia prędkości i ustawienie pulsacji zapewniają pełną kontrolę

Akcesoria zapewniają łatwe korzystanie z ponad 28 funkcji

Niespotykana łatwość obsługi

Oznaczone kolorami akcesoria i prędkości

Połączenia i narzędzia oznaczone kształtami zapewniają łatwy montaż

Praktyczny pojemnik na akcesoria w zestawie

Niezawodna wytrzymałość

Stalowe tarcze do krojenia, szatkowania, granulowania i wycinania frytek

Akcesoria można czyścić w zmywarce

Nietłukący się dzbanek do intensywnego użytkowania

Maksymalna różnorodność potraw

Do 5 porcji za jednym razem



Robot kuchenny HR7762/00

Zalety

Duża moc miksowania

Ten robot kuchenny firmy Philips posiada silnik

o dużej mocy z dwiema prędkościami i

ustawieniem pulsacji, dzięki czemu zapewnia

moc i funkcje przydatne podczas

przygotowywania ulubionych dań.

Technologia PowerChop

Technologia PowerChop to połączenie kształtu

ostrza, kąta cięcia i wewnętrznego pojemnika,

które daje idealny efekt siekania zarówno

miękkich, jak i twardych składników, a także

sprawdza się doskonale podczas

przygotowywania przecierów oraz mieszania

ciasta!

Akcesoria do ponad 28 funkcji

Bogaty zestaw akcesoriów, które można myć w

zmywarce: końcówka do wyrabiania ciasta, nóż

ze stali szlachetnej do krojenia mięsa i

siekania warzyw, zestaw kilku tarcz do

szatkowania i tarcia produktów, nietłukący się

blender o pojemności 1 l umożliwiający

miksowanie, kruszenie i mieszanie składników,

tarcza emulgacyjna do przygotowywania m.in.

bitej śmietany i majonezu, młynek do mielenia

np. ziaren kawy.

Do 5 porcji za jednym razem

Duży pojemnik o pojemności 2,1 l (pojemność

robocza 1,5 l) umożliwia miksowanie nawet 5

porcji zupy za jednym razem.

Nietłukący się dzbanek

Nietłukący się dzbanek 1,75 l ma pojemność

roboczą 1 l — umożliwia to przygotowanie

nawet 5 koktajli za jednym razem.

Akcesoria/prędkości oznaczone kolorami

Dobierz kolor prędkości do koloru odpowiedniej

końcówki w celu uzyskania optymalnych

rezultatów.

Połącz. i narzędzia oznacz. kształtami

Robot kuchenny firmy Philips jest łatwy w

montażu. Jego części po prostu się na sobie

zatrzaskują dzięki pomysłowej, przylegającej

do siebie konstrukcji akcesoriów.

Tarcze ze stali szlachetnej

Tarcze ze stali szlachetnej zapewniają szybkie

działanie, dzięki czemu przygotowanie

domowych posiłków wymaga mniej pracy

Akcesoria można czyścić w zmywarce

Wszystkie akcesoria robota kuchennego

Philips znajdujące się w zestawie można myć

w zmywarce.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Część tnąca z ostrzem „S”,

Narzędzie do emulgacji, Narzędzie do frytek,

Narzędzie do rozdrabniania, Dzbanek,

Narzędzie do wyrabiania ciasta, Młynek,

Dwustronna tarcza

Informacje ogólne

Liczba ustawień prędkości: 2 + funkcja pulsacji

Dane techniczne

Moc: 750 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Pojemność pojemnika: 2,1 L

Pojemność dzbanka: 1,75 L

Pojemność młynka: 250 ml

Długość przewodu: 1 m

Obr./min — blender (maks.): Do

21 000 obr./min

Obr./min — pojemnik (maks.): Do

1900 obr./min

Pojemność robocza pojemnika: 1,5 L

Pojemność robocza blendera: 1 L

Wzornictwo

Kolor: Metaliczny

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

210 x 210 x 368 mm
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