
Robot de bucătărie

 
800 W

Configuraţie compactă 4 în 1

Bol de 2,5 l

 
HR7766/13

Multifuncţionalitate maximă fără efort
Numeroase funcţii datorită gamei extinse de accesorii

Acest robot de bucătărie dispune de unele dintre cele mai avansate tehnologii. Multifuncţionalitatea sa este

asigurată de o gamă largă de accesorii care îndeplinesc uşor 37 de funcţii. Suplimentar, acest robot de bucătărie

vă oferă un accesoriu profesional pentru prepararea sucurilor.

Multifuncţional

Realizează cu uşurinţă 37 de funcţii

Puternic

Putere nominală 800 W

Putere blocată a motorului la 1000 W



Robot de bucătărie HR7766/13

Specificaţii Repere

Specificaţii tehnice

Motor: Universal, ecranat pentru a nu produce

interferenţe radio-TV

Alimentare: 800 W

Capacitate de frământare pentru prăjituri:

700 g

Conţinut bol: 2,5 l

Viteze: control inteligent

Tensiune: 230 V

Frecvenţă: 50 Hz

Lungime cablu: 100, cu izolaţie dublă şi

ştecher turnat m

Siguranţă: Întrerupător resetabil automat

pentru protejarea motorului

Culori: Panouri lustruite din oţel inoxidabil cu

LED-uri portocalii

Curăţarea: Toate accesoriile pot fi curăţate în

maşina de spălat vase, Buton pentru curăţare

uşoară

Specificaţii de design

Carcasă, capac blender, element de

împingere, bol interior: PP

Mâner blender, presă pentru citrice, accesoriu

de frământare: PP

Storcător de fructe: PP

Vas, capace, vasul blenderului, paharul

blenderului: SAN

Suport pentru accesorii, tavă de alimentare,

accesorii pentru umplerea cârnaţilor: ABS

Cuţit şi accesorii metalice: oţel inoxidabil &

ABS

Tel în formă de balon: Balon metalic, carcasă

din polimer

Vas pentru instrumente, separator cârnaţi:

POM

Folie pentru butonul panoului: cauciuc

siliconat

Capac filetat şi panou: oţel inoxidabil & ABS

Tub de procesare pentru maşina de tocat şi

ax al melcului: aliaj de aluminiu

Filtru pentru fructe: PP, oţel inoxidabil

Disc de feliere reglabil: POM, ABS, oţel

inoxidabil

Accesorii

Lamă din oţel inoxidabil: Pentru tocare,

amestecare puternică, frământare, pasare,

amestecare

Bol pentru blender (1,5 l): Pentru amestecare

puternică, pasare şi agitare a fructelor

Instr. de frământare: Pentru frământarea şi

amestecarea cu lame metalice a tuturor

tipurilor de aluat

Cuţit de tocare din oţel inoxidabil: Pentru

tăierea în felii medii a legumelor şi a fructelor,

Disc complet metalic

Accesoriu de tăiere mediu: Disc complet din

metal pentru raderea medie a fructelor şi

legumelor

Accesoriu de granulare mediu: Disc complet

metalic

Accesoriu de radere fină: Disc complet din

metal pentru raderea fructelor şi legumelor

Disc de feliere reglabil: Pentru tăierea în felii

medii a legumelor şi a fructelor

Storcător de fructe: Pentru a face suc din

fructe şi legume proaspete

Tel în formă de balon: Pentru aplicaţii de bătut

rapid, bătut cu telul şi emulsifiere

Picioare pentru depozitare: Pentru păstrarea

accesoriilor

Configuraţie multifuncţională compactă

Configuraţia compactă 4-în-1 cuprinde

storcătorul, blenderul, castronul sau maşina de

tocat pentru toate necesităţile dvs. de pregătire

a alimentelor.
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