
Kuchyňský robot

HR7768/13

Rychlé dosažení profesionálních výsledků
Automatická volba rychlosti pomocí systému SmartControl

Tento moderní kuchyňský robot obsahuje nejpokročilejší technologie. Jeho všestrannost je zajištěna jedinečným

systémem SmartControl, který automaticky vybírá nejlepší nastavení pro každou činnost.

Dokonalých výsledků lze dosáhnout pouhým dotekem tlačítka.

Systém SmartControl

Multifunkční

Snadno provádí 37 funkcí

Výkonný

1000 W



Kuchyňský robot HR7768/13

Specifikace Přednosti

Technické údaje

Motor: Univerzální, potlačení rušení

rádia/televize

Spotřeba: 1000 W

Příprava těsta na bábovku: 700 g

Obsah nádoby: 2,5 l

Rychlost: funkce Smart Control

Napětí: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Délka šňůry: 100, dvojitě izolovaná šňůra

s nalisovanou zástrčkou m

Bezpečnost: Automatické, resetovatelné

odpojení chránící motor

Barva: Bílá s nažloutlým odstínem, Leštěné

nerezové panely s oranžovými kontrolkami

Čištění: Veškeré příslušenství lze mýt v myčce.,

Tlačítko pro snadné čištění

Specifikace provedení

Kryt, víko mixéru, posunovač, vkládací

nádoba: PP

Držák mixéru, lis na citrusové plody, hnětací

hák: PP

Odšťavňovač: PP

Nádoba, víka, nádoba mixéru, odměrka

mixéru: SAN

Držák nástavce, podávací přihrádka, dávkovač

klobás: ABS

Kovový nůž a nástavce: nerez a ABS

Kulatá šlehací metla: Kovový kulový a

polyoxymetylénový kryt

Mísa nástrojového držáku, separátor: POM

Fólie na tlačítku panelu: silikonová pryž

Kryt a panel šroubu: nerez a ABS

Zpracovávací trubice mlýnku na maso a

šnekový hřídel mlýnku na maso: slitina hliníku

Filtr pro ovocné šťávy: PP, nerez

Nastavitelný krájecí disk: POM, ABS, nerez

Příslušenství

Nerezový nůž: Pro sekání, míchání, hnětení,

mixování, mísení

Nádoba mixéru (1,5 l): Pro míchání a přípravu

pyré a koktejlů z ovoce

Hnětací nástroj: Pro hnětení a míchání všech

druhů těsta, S kovovými břity

Nůž z nerezové oceli: Pro středně jemné

krájení zeleniny a ovoce, Celokovový disk

Nástavec pro středně jemné strouhání: Pro

středně jemné strouhání zeleniny a ovoce,

Celokovový disk

Nástavec pro středně jemné drcení: Pro drcení

brambor, Celokovový disk

Nástavec pro velmi jemné strouhání: Pro

velmi jemné strouhání ovoce a zeleniny,

Celokovový disk

Nastavitelný krájecí disk: Pro krájení zeleniny

a ovoce

Odšťavňovač: Pro přípravu šťávy z čerstvého

ovoce a zeleniny

Kulatá šlehací metla: Pro šlehání, přípravu

pěny a emulgaci

Úložný stojan: Pro uložení veškerého

příslušenství

Systém SmartControl

Systém SmartControl automaticky vybírá

nejlepší nastavení pro každou činnost.

1000 W

Blokovací příkon motoru 1000 W pro snadné

zpracování velkých dávek.
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