
Kuchynský robot

HR7768/13

Profesionálne výsledky za krátky čas
Automatický výber rýchlosti s ovládaním SmartControl

Tento najmodernejší kuchynský robot obsahuje najnovšie technológie. Jeho univerzálnosť zaručuje jedinečný

systém SmartControl, ktorý automaticky vyberie najlepšie nastavenia pre každý proces.

Perfektné koncové výsledky jednoduchým stlačením tlačidla

Systém SmartControl

Multifunkčný

Jednoducho vykoná 37 funkcií

Výkonné

1000 W



Kuchynský robot HR7768/13

Technické údaje Hlavné prvky

Technické údaje

Motor: Univerzálne potlačenie rušenia

rádia/TV

Príkon: 1000 W

Kapacita liateho cesta: 700 g

Obsah misky: 2,5" l

Rýchlosti: inteligentné ovládanie

Napätie: 230 V

Frekvencia: 50 Hz

Dĺžka kábla: 100, s dvojitou izoláciou a liatou

koncovkou m

Bezpečnosť: Automaticky resetovateľné

odpojenie chrániace motor

Farba: Biela so súmrakovo žltou, Brúsené

panely z nehrdzavejúcej ocele s oranžovými

LED kontrolkami

Čistenie: Všetko príslušenstvo sa môže umývať

v umývačke riadu, Tlačidlo čistenia Easy Clean

Špecifikácia dizajnu

Puzdro, veko mixéra, zatláčadlo, vkladacia

miska: PP

Rukoväť mixéra, lis na citrusy, príslušenstvo

na miesenie: PP

Odšťavovač: PP

Misa, veká, nádoba mixéra, pohár mixéra:

SAN

Držiak na nástavce, podávací podnos,

nástavce na klobásky: ABS

Kovový nôž a príslušenstvo: nehrdzavejúca

oceľ a ABS

Metlička: Kovová metlička, puzdro POM

Miska, oddeľovač klobás: POM

Povrchová fólia tlačidla na paneli: silikónová

guma

Skrutkovacie veko a panel: nehrdzavejúca oceľ

a ABS

Trubica na spracovanie mäsa a závitovka

mlynčeka na mäso: alu - zliatina

Filter na ovocie: PP, nehrdzavejúca oceľ

Nastaviteľný krájací disk: POM, ABS,

nehrdzavejúca oceľ

Príslušenstvo

Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele: Na sekanie,

miešanie, miesenie, prípravu pyré a mixovanie

Nádoba mixéra (1,5 L): Na miešanie, prípravu

pyré a šejkov z ovocia

Hnetací nástroj na miesenie: Na miesenie a

mixovanie všetkých druhov múky, S kovovými

čepeľami

Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele: Na

rezanie stredne veľkých plátkov zeleniny a

ovocia, Celokovový disk

Stredný nástavec na strúhanie: Na stredne

jemné strúhanie zeleniny a ovocia, Celokovový

disk

Stredný nástavec na granulovanie: Na

granulovanie zemiakov, Celokovový disk

Jemný nástavec na strúhanie: Na jemné

postrúhanie ovocia a zeleniny, Celokovový disk

Nastaviteľný krájací disk: Na krájanie zeleniny

a ovocia

Odšťavovač: Na výrobu džúsu z čerstvého

ovocia a zeleniny

Metlička: Na sekanie, šľahanie a emulgovanie

Úložný stojan: Na uskladnenie všetkého

príslušenstva

Systém SmartControl

Systém SmartControl automaticky vyberie

najlepšie nastavenia pre každé použitie.

1000 W

Príkon 1000 W pri blokovanom motore na

jednoduché spracovanie veľkých dávok.
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