
Konyhai robotgép

HR7771

Nagyszerű ételek, gond nélkül
Színkódok a főzés megkönnyítése érdekében

A Philips konyhai robotgép multifunkciós megoldás minden konyhai feladathoz. A színkódokkal ellátott

tartozékok és sebességfokozatok segítséget nyújtanak Önnek abban, hogy az adott tartozékhoz megfelelő

sebességfokozatot állítson be az optimális eredmény érdekében.

Hatékonyan precíz

2 sebességfokozat az optimális tartozék/sebességfokozat párosításához

Pulzusgomb a tökéletes végeredmény érdekében

700 W-os motor nagyobb mennyiségekhez és erős dagasztáshoz

Egyszerűen könnyed

Színkódos tartozékok sebességkombinációk

Az 5 tartozék több, mint 25 funkciót lát el könnyedén

Az XL méretű adagolócsőbe egész gyümölcsöt és zöldséget is tehet

Az XL méretű edényben akár 7 adag is készíthető egy menetben

Jól illeszkedő tartozékok és eszközök az egyszerű összeszerelés érdekében

Megbízhatóan tartós

Mosogatógépben mosható tartozékok

A törésálló edény ellenáll a nagy igénybevételnek

A masszív talpazat szilárdan megtartja a készüléket erős dagasztás során is
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Fénypontok Műszaki adatok

Színkódokkal ellátott

tartozékok/sebességfokozatok

Az optimális eredmény érdekében párosítsa a

tartozékhoz és a megfelelő

sebességfokozathoz tartozó színeket.

25+ funkció

A mosogatógépben mosható tartozékok a

következők: Dagasztó tartozék tészták

keveréséhez és erős dagasztásához;

Rozsdamentes acél aprító kés húsok és

zöldségek aprításához. Két fémtárcsa a

közepes aprításhoz és finom szeleteléshez.

Egy 1,5 literes, törésálló kehely különböző

alapanyagok mixeléséhez, aprításához és

keveréséhez. Egy elegyítőtárcsa tejszínhab és

majonéz készítéséhez.

XL méretű 3,4 literes edény

Az XL méretű, 2 literes edénnyel egy

menetben feldolgozható maximális

mennyiségek: 2 l leves, 1,7 kg tészta, 7

tojásfehérje.

XL adagolócső

Az extra méretű adagolócsőbe egész

gyümölcsöt és zöldséget is tehet, így nem kell

többé előre felvágni őket.

700 W-os motor + 2 sebesség + pulzusgomb

Az erőteljes 700 W teljesítményű motor, a 2

sebességfokozat és pulzusgomb segít Önnek a

megfelelő sebesség kiválasztásában.

Műszaki adatok

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Sebességfokozatok: 2 + pulzálás

Vezetékhossz: 120 cm

Edény kapacitása (folyékony): 3,4 l

Biztonság: Fedél- és edényérzékelés,

mechanikus 1,5 mp-es kapcsoló

Turmixgép kapacitása: 1,5 l

Edény kapacitása (tészta): 1700 g

Edény kapacitása (liszt): 1000 g

Edény kapacitása (folyékony): 2 l

Tartozékok

Betétek/tárcsák száma: 2

Dagasztótartozék: Erős dagasztáshoz és

tészta keveréséhez

Elegyítőtárcsa: Minden típusú habveréshez,

keveréshez és elegyítéshez

Rozsdamentes acél aprítókés: aprítás,

habverés, krémkészítés, morzsolás, vágás,

összegöngyölés, pürésítés, darálás

Törésálló kehely: mixelés, aprítás, habosítás,

őrlés, pürésítés, homogenizálás, folyósítás,

zúzás, összerázás, keverés

Kivitelezési jellemzők

Készülékház: ABS

Elegyítő tárcsa: PP

Fokozatállító gomb: ABS

Funkciógombok: Impulzusos

Nyomórúd, belső nyomórúd: ABS, SAN

Lemezek, aprítókés: Rozsdamentes acél

Szín(ek): Fényes fehér, sötétszürke díszítés,

elegáns színkódolás

Fedéllel ellátott turmixedény: SAN

Általános jellemzők

Csúszásmentes lábak

Beépített kábeltároló

Származási hely

Kína
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