
Кухненски робот

HR7764/13

Професионални резултати с голяма бързина
Автоматичен избор на скоростта със SmartControl

Този най-съвременен кухненски робот използва някои от най авангардните технологии. Неговата универсалност се

гарантира от уникалната система SmartControl, която автоматично избира най-добрите настройки за всяко приложение.

Идеални крайни резултати с един бутон

Система SmartControl

Многофункционална

33 функции

Мощен

Мощен 800-ватов мотор



Кухненски робот HR7764/13

Акценти Спецификации

Система SmartControl

Системата SmartControl автоматично избира най-

добрите настройки за всяко приложение.

Мощен 800-ватов мотор

Мощен 800-ватов мотор за лесно обработване на

големи партиди.

 

Технически спецификации

Двигател: Универсално, с потискане на радио/ТВ

смущения

Мощност: 800 W

Възможност за тесто за торти: 700 г

Съдържание на купата: 2,5 л

Скорости: интелигентно управление

Напрежение: 230 V

Честота: 50 Hz

Дължина на шнура: 100, двойно изолиран с

неразглобяем щепсел м

Безопасност: Автоматично изключване за защита на

електромотора

Цвят (цветове): Панели от шлифована неръждаема

стомана с оранжеви светодиоди

Чистене: Всички принадлежности могат да се мият в

съдомиялна машина, Бутон за лесно почистване

Спецификации на дизайна

Корпус, капак на пасатора, вътрешна купа: PP

Ръкохватка на пасатора, цитрусова преса,

приспособление за месене: PP

Сокоизстисквачка: PP

Купа, капаци, кана на пасатора, чаша на пасатора:

SAN

Метален нож и вложки: неръждаема стомана и ABS

Балонна бъркалка: Метален балон, POM корпус

Бутон на панела, покрит с фолио: силиконов каучук

Винтова капачка и панел: неръждаема стомана и

ABS

Филтър за плодове: PP, неръждаема стомана

Регулируем диск за нарязване: POM, ABS,

неръждаема стомана

Аксесоари

Нож от неръждаема стомана: За кълцане, пасиране,

месене, пюриране, миксиране

Преса за цитрусови плодове: За изстискване на

големи количества цитрусови плодове

Кана на пасатора (1,5 л): За пасиране, пюриране и

смесване на плодове

Нож за кълцане от неръждаема стомана: За средно

нарязване на зеленчуци и плодове

Вложка за средно накълцване: За средно

накълцване на зеленчуци, плодове

Вложка за фино накълцване: За фино раздробяване

на плодове и зеленчуци

Регулируем диск за нарязване: За нарязване на

зеленчуци и плодове

Балонна бъркалка: За разбиване, месене и

емулгиране

Стойка за съхранение: За съхраняване на всички

принадлежности

Сокоизстисквачка: За изстискване на сок от пресни

плодове и зеленчуци
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