
Multipraktik
 

800 W

Kompaktna zasnova 4-v-1

2,5 l posoda

 
HR7766/13

Največja vsestranskost brez napora
Široka ponudba dodatne opreme omogoča številne funkcije

V ta multipraktik je vgrajenih nekaj najnaprednejših tehnologij. Njegova vsestranskost je zagotovljena s širokim

izborom nastavkov, s katerimi lahko na enostaven način izvajate kar 37 funkcij. Multipraktik je dodatno opremljen

še s profesionalnim nastavkom za iztiskanje soka.

Večfunkcijska uporaba

Enostavno izvajanje 37 funkcij

Močan

800 W nazivne moči

Moč blokiranega motorja 1000 W



Multipraktik HR7766/13

Specifikacije Značilnosti

Tehnične specifikacije

Motor: Univerzalno, zmanjšane motnje

radia/televizije

Napajanje: 800 W

Količina razvaljanega testa: 700 g

Vsebina posode: 2,5 l

Hitrosti: pametno upravljanje

Napetost: 230 V

Frekvenca: 50 Hz

Dolžina kabla: 100, dvojno izoliran z zalitim

vtikačem m

Varnost: Samodejna ponovno nastavljiva

prekinitev, ki ščiti motor

Barva: Plošče iz brušenega nerjavečega jekla

z oranžnimi indikatorji LED

Čiščenje: Vsi nastavki so primerni za pranje v

pomivalnem stroju, Gumb za preprosto čiščenje

Oblikovne specifikacije

Ohišje, pokrov mešalnika, potiskalo, vložna

posoda: PP

Ročaj mešalnika, ožemalnik citrusov, nastavek

za gnetenje: PP

Sokovnik: PP

Skleda, pokrovi, posoda mešalnika, skodelica

mešalnika: SAN

Nosilec nastavka, pladenj, cevi za klobase:

ABS

Kovinski nož in nastavki: nerjaveče jeklo in

ABS

Stepalnik: Kovinski balon, ohišje POM

Skleda z nosilcem za orodje, ločevalnik za

klobase: POM

Kovinski gumb na plošči: silikonska gumba

Navojni pokrov in plošča: nerjaveče jeklo in

ABS

Obdelovalna cev in spiralasta gred

mesoreznice: aluminijeva zlitina

Filter za sadje: PP, nerjaveče jeklo

Prilagodljiva rezalna plošča: POM, ABS,

nerjaveče jeklo

Pribor

Rezilo iz nerjavečega jekla: Za sekljanje,

mešanje, gnetenje, pasiranje

Posoda mešalnika (1,5 l): Za mešanje,

pasiranje in pripravo napitkov iz sadja

Pripomoček za gnetenje: Za gnetenje in

mesenje vseh vrst testa s kovinskimi rezili

Nož za sekljanje iz nerjavečega jekla: Za

rezanje srednje debelih rezin zelenjave in

sadja, Popolnoma kovinska plošča

Srednji nastavek za strganje: Popolnoma

kovinska plošča za srednje strganje sadja in

zelenjave

Srednji granulacijski nastavek: Popolnoma

kovinska plošča

Fini nastavek za strganje: Popolnoma

kovinska plošča za fino strganje sadja in

zelenjave

Prilagodljiva rezalna plošča: Za rezanje

zelenjave in sadja

Sokovnik: Za pripravo soka iz svežega sadja in

zelenjave

Stepalnik: Za stepanje, žvrkljanje in

emulgiranje

Nosilec za shranjevanje: Za shranjevanje vseh

nastavkov

Kompaktna večfunkcijska zasnova

Kompaktna zasnova 4-v-1 se uporablja za

sokovnik, mešalnik, posodo ali mesoreznico za

vse načine priprave hrane.
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