
Konyhai robotgép

HR7764/13

Professzionális eredmény és fordulatszám
Automatikus sebesség-beállítás SmartControl technológiával

Ez a rendkívül korszerű konyhai robotgép napjaink egyik legfejlettebb technológiai megoldását kínálja.

Sokszínűségét az egyedülálló SmartControl rendszer garantálja, amely minden alkalmazásnál automatikusan

kiválasztja a legmegfelelőbb beállításokat.

Tökéletes eredmény egyetlen gombnyomásra

SmartControl rendszer

Többfunkciós

33 funkció

Nagy teljesítmény

Nagy teljesítményű, 800 wattos motor



Konyhai robotgép HR7764/13

Fénypontok Műszaki adatok

SmartControl rendszer

A SmartControl rendszer minden alkalmazásnál

automatikusan kiválasztja az optimális

beállításokat.

Nagy teljesítményű, 800 wattos motor

Erőteljes 800 W-os motor a nagyobb

mennyiségek egyszerű feldolgozásáért.

 

Műszaki adatok

Motor: Univerzális, csökkentett rádió- és

televízióinterferencia

Kapcsoló: 800 W

Nyers tészta tároló kapacitás: 700 g

Edény térfogata: 2,5 l

Sebességfokozatok: intelligens szabályozás

Feszültség: 230 V

Frekvencia: 50 Hz

Vezetékhossz: 100, kettős szigetelésű,

egybeöntött csatlakozóval m

Biztonság: Automatikusan visszaállítható

kikapcsolás a motor védelmében

Szín(ek): Lakkozott rozsdamentes acél panelek

narancssárga LED-ekkel

Tisztítás: Valamennyi tartozék

mosogatógépben tisztítható, Gyorstisztító

gomb

Kivitelezési jellemzők

Készülékház, turmixkehely-fedél, betöltő,

beillesztett edény: PP

Turmixfogantyú, citrusprés,

dagasztótartozékok: PP

Gyümölcscentrifuga: PP

Edény, fedők, turmixkehely, turmixpohár:

SAN

Fém vágókés és betétek: rozsdamentes acél

és ABS

Tojás alakú habverő: Fémből készült tojás

alakú habverő, POM készülékház

Védőfóliával ellátott kezelőgomb: szilikon

gumi

Csavaros fedél és panel: rozsdamentes acél

és ABS

Gyümölcsszűrő: PP, rozsdamentes acél

Állítható szeletelőtárcsa: POM, ABS,

rozsdamentes acél

Tartozékok

Rozsdamentes acél penge: Aprításhoz,

pürésítéshez, keveréshez és turmixoláshoz

Citrusprés: Nagy mennyiségű citrusféléből

készült lé préseléséhez

Darálóedény (1,5 l-es): Gyümölcs

turmixolásához, keveréséhez és pürésítéséhez

Rozsdamentes acél aprítókés: Zöldség és

gyümölcs közepes szeleteléséhez

Aprító betét (közepes): Zöldség és gyümölcs

közepes aprításához

Aprító betét (finom): Zöldség és gyümölcs

finom aprításához

Állítható szeletelőtárcsa: Zöldség és

gyümölcs szeleteléséhez

Tojás alakú habverő: Minden típusú

habveréshez, keveréshez és elegyítéshez

Tárolórekesz: Valamennyi tartozék

tárolásához

Gyümölcscentrifuga: Friss zöldség- és

gyümölcslevek készítéséhez
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