
Kuchynský robot

HR7771

Úžasné varenie bez námahy
S farebným označením pre jednoduché varenie

Kuchynský robot Philips je multifunkčnou odpoveďou na všetky vaše problémy v kuchyni. Farebne označené

doplnky a nastavenia rýchlosti vám pomáhajú pri párovaní farby rýchlosti s farbou príslušenstva, vďaka čomu

budete dosahovať optimálne výsledky.

Výkonná precíznosť

2 nastavenia rýchlosti pre optimálne spojenie rýchlosti a nástavca

Pulzné tlačidlo pre maximálnu kontrolu nad konečnými výsledkami

700 W motor na spracovanie veľkých množstiev a miesenie hustých surovín

Jednoducho bez námahy

Kombinácie farebne označených doplnkov a rýchlostí

5 nástavcov na jednoduché vykonanie viac ako 25 funkcií

Do XL podávacej trubice sa zmestí celé ovocie alebo zelenina

XL misa vyrobí naraz až 7 porcií

Spojovacie prvky na upevnenie formy a nástroje na jednoduchú montáž

Spoľahlivo odolný

Príslušenstvo vhodné do umývačky

Nerozbitná nádoba odolá aj intenzívnemu používaniu

Pevná základňa ostáva stabilná aj pri miesení hustých surovín



Kuchynský robot HR7771/00

Hlavné prvky Technické údaje

Doplnky/rýchlosti označené farbami

Spojením farby rýchlosti s farbou doplnkov

dosiahnete optimálne výsledky.

25+ funkcií

Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu

patrí nástroj na miesenie určený na miesenie

liateho cesta a vymiesenie hustého cesta. Nôž

na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu

mäsa a zeleniny. Dva kovové disky, ktoré

zvládnu stredné a jemné drvenie a strúhanie.

1,5 litrový nerozbitný mixér na mixovanie,

drvenie a zmiešavanie rozličných surovín.

Rozšľahávací disk na prípravu pokrmov ako je

šľahačka či majonéza.

Veľká 3,4 l misa

XL misa umožňuje spracovanie maximálnych

objemov naraz: kapacita pre 2 l polievky, 1,7 kg

cesta, 7 vaječných bielkov.

XL podávacia trubica

Do podávacej trubice XL sa zmestí celé ovocie

a zelenina, takže ich už nebudete musieť

dopredu nakrájať.

700 W motor + 2 rýchlosti + pulz

S výkonným 700 W motorom, 2 nastaveniami

rýchlosti a pulzným tlačidlom môžete zvoliť tú

správnu rýchlosť.

Technické špecifikácie

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Rýchlosti: 2 + pulzný

Dĺžka kábla: 120 cm

Kapacita objemu misy - suché suroviny: 3.4 l

Bezpečnosť: Detekcia prítomnosti veka a

misky, mechanická 1,5 sekundová brzda

Prevádzková kapacita mixéra: 1,5 l

Prevádzková kapacita misy, cesto: 1700 g

Prevádzková kapacita misy, múka: 1000 g

revádzková kapacita misy, tekutina: 2 l

Príslušenstvo

Počet nástavcov/diskov: 2

Nástroj na miesenie: Na (ťažké) miesenie,

vymiešanie cesta, liateho cesta

Rozšľahávací disk: Na sekanie, šľahanie a

emulgovanie

Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele:

sekanie, šľahanie, trepanie, drvenie, krájanie,

primiešavanie, roztláčanie, krájanie na jemno

Nerozbitný mixér: mixovanie, drvenie,

spenenie, mletie, príprava pyré,

homogenizácia, rozmixovanie do tekutej

podoby, mletie, trepanie, miešanie

Špecifikácia dizajnu

Puzdro: ABS

Emulgačný disk: PP

Ovládacie tlačidlo rýchlosti: ABS

Funkčné tlačidlá: Pulzná

Zatláčadlo, vnútorné zatláčadlo: ABS, SAN

Disky, čepeľ na sekanie: Nehrdzavejúca oceľ

Farba(y): Lesklá biela, tmavo sivý nádych,

elegantné farebné označenie

Miska vrátane veka a mixéra: SAN

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky

Integrovaný priestor na uloženie kábla

Krajina pôvodu

Čína
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