Robot de bucătărie
Viva Collection
750 W
Conﬁguraţie compactă 3 în 1
Bol de 2,1 l
Accesorii pentru peste 28 de
funcţii

Varietate maximă de reţete, efort minim
HR7762/00

Prepară în casă tarte, produse gratinate, salate şi mai multe
Robotul de bucătărie Philips dispune de o conﬁguraţie 3 în 1 compactă cu bol de
2,1 l, blender şi râşniţă. De asemenea, dispune şi de 4 inserţii de disc din oţel
inoxidabil care îţi permit să creezi o varietate largă de reţete preferate. Depozitare
accesorii inclusă.
Precizie puternică
Motor de 750 W pentru procesare puternică
Tehnologie PowerChop pentru performanţe superioare de tocare
Setări cu 2 viteze şi puls pentru control maxim
Accesorii pentru a îndeplini cu uşurinţă peste 28 de funcţii
Fără efort
Combinaţii de accesorii şi viteze pe baza unui cod al culorilor
Cuplaje şi instrumente pentru asamblare uşoară
Depozit practic pentru accesorii inclus
Fiabilitate excelentă
Discuri din oţel pentru feliere, radere granulare şi tăiere cartoﬁ prăjiţi
Accesorii lavabile în maşină
Vas rezistent la spargere pentru utilizare intensă
Varietate maximă de reţete
Până la 5 porţii dintr-o dată
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Repere
Procesare puternică

Până la 5 porţii dintr-o dată

Discuri din oţel inoxidabil

Acest robot de bucătărie Philips oferă un motor
puternic cu 2 setări pentru viteză şi puls, care
asigură putere şi control pentru pregătirea
tuturor reţetelor tale favorite.

Bolul generos de 2,1 l (capacitate de lucru 1,5 l)
îţi permite să amesteci până la 5 porţii de supă
dintr-o singură mişcare.

Discurile din oţel inoxidabil integral asigură
procesarea rapidă pentru ca tu să depui un
efort mai redus în pregătirea mâncărurilor în
casă

Vas rezistent
Tehnologie PowerChop

Tehnologia PowerChop este o combinaţie între
forma lamei de tăiere, unghiul de tăiere şi
castronul interior, care oferă rezultate de tocare
superioare atât pentru ingredientele moi, cât şi
pentru cele tari. Este, de asemenea, perfectă
pentru prepararea piureurilor şi pentru
amestecarea aluaturilor pentru prăjituri!
Accesorii pentru peste 28 de funcţii
Accesoriile - lavabile în maşina de spălat vase
- constau într-un instrument de frământat
pentru amestecarea şi frământarea aluatului.
Un cuţit din oţel inoxidabil pentru prepararea
cărnii şi a legumelor. Diverse accesorii de disc
pentru radere şi măcinare. Un recipient de 1 l
rezistent la şocuri pentru amestecarea,
zdrobirea şi agitarea diverselor ingrediente. Un
disc de emulsiﬁere pentru prepararea
alimentelor precum frişca şi maioneza. O
râşniţă pentru măcinarea boabelor de cafea, de
exemplu

Accesorii lavabile în maşină

Vasul rezistent la spargere de 1,75 litri are o
capacitate de lucru de 1 litru, pentru până la 5
porţii de smoothie odată.

Toate accesoriile robotului de bucătărie Philips
incluse în cutia ta sunt lavabile în maşină.

Accesorii/viteze cu cod al culorilor

Potriveşte culoarea asociată vitezei cu
culoarea accesoriului pentru rezultate
optimizate.
Cuplaje şi instrumente
Acest robot de bucătărie de la Philips este
conceput pentru a ﬁ foarte uşor de asamblat.
Componentele acestuia pur şi simplu se
îmbină graţie designului adaptabil, inteligent
al accesoriilor.

Sigla Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce
costurile, consumul de energie şi emisiile de
CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de
mediu semniﬁcativă în una sau mai multe
domenii focale ecologice Philips – eﬁcienţă
energetică, ambalare, substanţe periculoase,
greutate, reciclare şi casare şi ﬁabilitate pe
viaţă.
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Speciﬁcaţii
Accesorii
Incluse: Lamă în formă de S pentru bloc tăietor,
Dispozitiv de emulsiﬁere, Instrument pentru
cartoﬁ prăjiţi, Instrument de granulare, Vas,
Instr. de frământare, Râşniţă, Disc reversibil
Speciﬁcaţii generale
Număr setări de viteză: 2 + puls

Speciﬁcaţii tehnice
Alimentare: 750 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvenţă: 50-60 Hz
Capacitate castron: 2,1 l
Capacitate vas: 1,75 l
Capacitate măcinare: 250 ml
Lungime cablu: 1 m
Turaţie blender (max): Până la 21.000 rpm
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Turaţie bol (max): Până la 1.900 rpm
Capacitatea de lucru a bolului: 1,5 l
Capacitatea de lucru a vasului: 1 l
Design
Culoare: Crem metalic
Greutate şi dimensiuni
Dimensiunile produsului (L x l x H): 210 x 210
x 368 mm

