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Acessórios para + de 28 funções

 

HR7762/90

Variedade de receitas máxima, esforço mínimo
Prepare bolos, gratinados e saladas caseiros e muito mais

Este robot de cozinha da Philips possui um formato compacto 3 em 1 com uma

taça de 2 L, uma liquidificadora e um moinho. Possui ainda 4 discos em aço

inoxidável que lhe permitem preparar muitas das suas receitas favoritas.

Arrumação de acessórios incluída.

Precisão potente

Motor de 750 W para um processamento poderoso

Tecnologia PowerChop para um desempenho de corte superior

2 níveis de velocidade e função "Pulse" para o máximo controlo

Acessórios para executar facilmente mais de 28 funções

Sem esforço e fácil

Combinações de velocidades e acessórios com códigos de cores

Ferramentas e encaixes adaptáveis para uma montagem fácil

Armazenamento de acessórios prático incluído

Resistente e seguro

Discos em aço inoxidável para fatiar, ralar, granular e cortar batatas fritas

Acessórios laváveis na máq. lavar loiça

Jarro inquebrável para uma utilização intensiva

Máxima variedade de receitas

Até 5 doses de uma só vez
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Destaques

Processamento potente

Este robot de cozinha da Philips dispõe de um

motor potente com 2 velocidades e função

"Pulse", fornecendo-lhe potência e controlo

para preparar as suas receitas favoritas.

Tecnologia PowerChop

A tecnologia PowerChop é uma combinação

do formato da lâmina, do ângulo de corte e da

taça interior que fornece resultados de corte

superioriores, eficaz tanto em ingredientes

macios como duros. Também é perfeita para

preparar purés e misturar massas para bolo!

Acessórios para mais de 28 funções

Os acessórios - laváveis na máquina de lavar

loiça - são: pás de amassar para misturar e

amassar preparados e massas; lâmina

picadora em aço inoxidável para preparar carne

e vegetais; vários discos para picar e ralar;

liquidificadora resistente a quebras de 1 l para

liquidificar, triturar e misturar vários

ingredientes; um disco emulsionador para

preparar, por ex., natas batidas e maionese;

um moinho para moer, por ex. grãos de café

Até 5 doses de uma só vez

A taça grande de 2,1 l (capacidade para 1,5 l)

permite-lhe liquidificar até 5 porções de sopa

de uma só vez.

Jarro inquebrável

O jarro de 1,75 litros é resistente a quebras e

tem uma capacidade de liquidificação de 1 litro

para até 5 porções de batido de uma vez.

Acoplamentos e acessórios adaptáveis

Este robot de cozinha da Philips foi concebido

para ser muito fácil de montar. As suas peças

encaixam facilmente umas nas outras graças

ao design inteligente do encaixe dos

acessórios.

Acessórios/velocidades c/ códigos cores

Combine a cor da velocidade com a cor do

acessório para obter os melhores resultados.

Arrumação de acessórios incluída

A caixa para arrumação de acessórios mantém

todos os acessórios do seu robot de cozinha da

Philips à mão. Esta também o ajuda a manter

todos os acessórios afiados em aço inoxidável

num local seguro!

Acessórios laváveis na máq. lavar loiça

Todos os acessórios do robot de cozinha da

Philips incluídos na caixa são laváveis na

máquina de lavar loiça.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Acessórios

Caixa de arrumação de acessórios

Jarro da liquidificadora

Disco misturador

Disco p/ batatas palitos

Disco para granular

Moinho

Pás de amassar

Disco reversível: para fatiar/cortar (grosso/fino)

Lâmina em S de aço inoxidável

Especificações de design

Cor(es): Preto

Especificações gerais

Velocidades: 2+ pressão

Comprimento do cabo de alimentação: 1 m

Capacidade do moinho: 250 ml

Tamanho do jarro da liquidificadora: 1,75 l

Capacidade do jarro da liquidificadora: 1 l

Capacidade da taça: 2 l

Capacidade máx. da taça: 1,5 l (ingredientes

secos/líquidos)

Capacidade máx. da taça.: 500 g (farinha)

Rotações (máx.) da liquidificadora e do

moinho: Até 21 000 rpm

Rotações (mín.) da liquidificadora e do

moinho: Até 16 500 rpm

Rotações (máx.) da taça: Até 1900 rpm

Rotações (mín.) da taça: Até 1500 rpm

Tamanho do produto (CxLxA):

210x210x368 mm

Especificações técnicas

Potência: 750 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Segurança: Detec. tampa, taça, par. mec., 1,5

seg.
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