
Кухненски робот

 
800 W

Компактна конструкция "4 в 1"

Купа 2,5 л

 
HR7766/13

Максимално разнообразие без усилия
Множество функции, благодарение на богатия набор приставки

Този кухненски робот притежава някои от най-авангардните технологии. Неговата универсалност се осигурява от богатия

набор приставки, които изпълняват с лекота 37 функции. Освен това ви предлага и професионална приставка за изцеждане на

сок.

Многофункционална

Лесно изпълнява 37 функции

Мощен

Номинална мощност 800 W

Мощност на мотора 1000 W (блокиран)



Кухненски робот HR7766/13

Спецификации Акценти

Технически данни

Двигател: Универсално, с потискане на радио/ТВ

смущения

Power: 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 кабела: 100, двойно изолиран с

неразглобяем щепсел м

Безопасност: Автоматично изключване за защита на

електромотора

Цвят (цветове): Панели от шлифована неръждаема

стомана с оранжеви светодиоди

Почистване:

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

Държач за вложки, поднос за подаване, фунии за

наденици: ABS

Метален нож и вложки: неръждаема стомана и ABS

Балонна бъркалка: Метален балон, POM корпус

Купа за инструменти, разделител за наденици: POM

Купа за инструменти, разделител за наденици: POM

Бутон на панела, покрит с фолио: силиконов каучук

Винтова капачка и панел: неръждаема стомана и ABS

Улей и червяк на месомелачката: алуминиева сплав

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

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

смесване на плодове

Инструмент за месене: За месене и смесване на

всички видове тесто, с метални ножове

Нож за кълцане от неръждаема стомана: За средно

нарязване на зеленчуци и плодове, Изцяло метален

диск

Вложка за средно накълцване: Изцяло метален диск

за средно нарязване на плодове и зеленчуци

Вложка за средно гранулиране: Изцяло метален диск

Вложка за фино накълцване: Изцяло метален диск за

фино нарязване на плодове и зеленчуци

Регулируем диск за нарязване: За нарязване на

зеленчуци и плодове

Сокоизстисквачка: За изстискване на сок от пресни

плодове и зеленчуци

Балонна бъркалка: За разбиване, месене и емулгиране

Стойка за съхранение: За съхраняване на всички

принадлежности

Компактен многофункционален дизайн

Компактният дизайн "4 в 1" ви предоставя

сокоизстисквачка, пастор, купа или месомелачка -

решения за всички готварски дейности.
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