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700 W

Kompaktní sestava 2 v 1

3,4l nádoba

 
HR7771/00

Skvělé vaření bez námahy
S barevnými kódy pro snadné vaření

Kuchyňský robot od společnosti Philips je multifunkční odpovědí na všechny úkoly v kuchyni. Barevně označené

příslušenství a nastavení rychlosti vám pomáhají přizpůsobit rychlost barvě příslušenství, čímž napomáhají

dosažení optimálních výsledků.

Výkonný a přesný

2 nastavení rychlosti pro dosažení optimální kombinace rychlosti/příslušenství

Pulsní tlačítko umožňuje maximální kontrolu nad výsledkem

700W motor umožňuje zvládnout velká množství a důkladné hnětení

Bez námahy a snadno

Barevné označení kombinací příslušenství/rychlostí

5 dílů příslušenství pro snadné provádění více než 25 funkcí

Plnicí trubice XL snadno pojme celé ovoce nebo zeleninu

Až sedm porcí najednou díky nádobě XL

Nastavitelné spojky a nástroje pro snadné sestavení

Spolehlivě odolný

Příslušenství lze mýt v myčce

Nárazuvzdorná nádoba odolá intenzivnímu používání

Pevná základna zůstává stabilní i při důkladném hnětení



Kuchyňský robot HR7771/00

Přednosti Specifikace

Barevné ozn. příslušenství/rychlostí

Přizpůsobení barev rychlostí barvám

příslušenství pro optimální výsledky.

Více než 25 funkcí

Příslušenství – které lze mýt v myčce – tvoří

hnětací nástroj pro míchání litého těsta

a důkladné hnětení. Nůž z nerezové oceli pro

přípravu masa a zeleniny. Dva kovové disky,

které zvládnou střední a jemné strouhání a

nudličky. Mixér odolný proti rozbití o objemu

1,5 L pro mixování, drcení a míchání

nejrůznějších přísad. Emulgační disk pro

přípravu šlehané smetany a majonézy.

Nádoba XL o objemu 3,4 l

Nádoba XL o objemu umožňuje zpracovat

najednou: 2 l polévky, 1,7 kg těsta, 7 vaječných

bílků.

Plnicí trubice XL

Plnicí trubice XL snadno pojme celé ovoce

nebo zeleninu, takže je není třeba předem

krájet.

700W motor + 2 rychlosti + puls

Díky výkonnému 700W motoru, 2 nastavením

rychlosti a pulsnímu tlačítku vyberete tu

správnou rychlost.

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50 – 60 Hz

Rychlost: 2 + puls

Délka kabelu: 120 cm

Kapacita nádoby na suché suroviny: 3,4 l

Bezpečnost: Detekce víka a nádoby,

mechanická 1,5s brzda

Kapacita nádoby mixéru: 1,5 l

Provozní kapacita nádoby na těsto: 1 700 g

Provozní kapacita nádoby na mouku: 1000 g

Kapacita nádoby na tekutiny: 2 l

Příslušenství

Počet nástavců/disků: 2

Hnětací nástroj: Pro (důkladné) hnětení,

míchání těsta, přípravu litého těsta

Emulgační disk: Pro šlehání, přípravu pěny a

emulgaci

Nůž z nerezové oceli: sekání, šlehání, příprava

smetany, drobení, řezání, vmíchávání,

rozmačkávání, rozmačkávání

Mixér odolný proti rozbití: Mixování, drcení,

příprava pěny, mletí, příprava pyré,

homogenizace, rozmělňování,, mletí, příprava

koktejlů, míchání

Specifikace provedení

Kryt: ABS

Emulgační disk: PP

Tlačítko rychlosti: ABS

Funkční tlačítka: Pulsní

Posunovač, vnitřní posunovač: ABS, SAN

Disky, sekací nůž: Nerezová ocel

Barva(y): Jasně bílá, tmavě šedé nádechy,

elegantní barevné kódování

Nádoba včetně víka a mixéru: SAN

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Země původu

Čína: Ano
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