
Кухненски робот

 
700 W

Компактна конструкция "2 в 1"

Купа 3,4 л

 

HR7772/00

Превъзходно готвене без усилие
Кухненски робот с цветово кодиране на готвенето

Кухненският робот на Philips е многофункционалният отговор на всички ваши кухненски проблеми. Цветово кодираните

приставки и настройки за скорост ви помагат да съпоставяте цвета на скоростта с цвета на приставката за оптимизирани

резултати.

Мощна прецизност

700-ватов мотор за обработка на големи количества и продължителна работа

3 настройки за скорост за оптимално съчетание скорост/приставка

Бутон за импулсен режим за максимален контрол на крайните резултати

Приятно и без усилия

Цветово кодирани съчетания от приставки и скорости

6 приставки изпълняват с лекота 30+ функции

Фунията за подаване "XL" поема цели плодове и зеленчуци

До 7 порции наведнъж с купата "XL"

Съединения за съответствие с формата и инструменти за лесно сглобяване

Надеждна устойчивост

Принадлежности, подходящи за съдомиялна

Нечупливата кана издържа на интензивна експлоатация

Здравата основа остава стабилна, дори при продължително месене



Кухненски робот HR7772/00

Акценти Спецификации

Цветово кодирани приставки/скорости

Съпоставете цвета на скоростта с цвета на

приставката за оптимизирани резултати.

30+ функции

Приставките, с възможност за миене в съдомиялна

машина, са приставка за месене на тесто и за

продължително обработване. Нож за кълцане от

неръждаема стомана за приготвяне на месо и

зеленчуци. Два метални диска за средно и фино

нарязване и настъргване. Нечуплив пасатор от 1,5 л

за пасиране и натрошаване на различни съставки.

Емулгиращ диск за приготвяне на храни като разбита

сметана и майонеза.

700 W мотор, 3 скорости, импулсен режим

С мощния двигател от 700 W плюс 3 настройки за

скорост и бутон за импулсен режим, можете да

изберете правилната скорост

Купа "XL" от 3,4 л

Купата "XL" позволява обработване на максимални

количества продукти наведнъж: вместимост за 2 л

супа, 1,7 кг тесто, 7 яйчни белтъка.

Фуния за подаване "XL"

Фунията за подаване "XL" поема цели плодове и

зеленчуци, така че вече не е необходимо

предварително да ги нарязвате.

Технически данни

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50-60 Hz

Скорости: 3 + импулсен режим

Дължина на кабела: 120 см

Вместимост на купата - сухи продукти: 3,4 л

Безопасност: Разпознаване на капака и купата,

механична блокировка 1,5 сек.

Вместимост на каната на пасатора: 1,5 л

Вместимост на купата - тесто: 1700 гр

Вместимост на купата - брашно:

1000 гр

Вместимост на купата - течни продукти: 2 л

Аксесоари

Брой дискове/вложки: 2

Инструмент за месене: За (продължително) месене,

миксиране на тесто

Преса за цитруси: За изстискване на цитрусови

плодове

Балонна бъркалка: За разбиване, месене, миксиране

и емулгиране

Нож за кълцане от неръждаема стомана: кълцане,

разбиване, разбиване на крем, раздробяване,

нарязване, навиване, стриване, смилане на месо

Нечуплив пасатор:

пасиране, натрошаване, разпенване, смилане,

пюриране, хомогенизиране, втечняване, мелене,

стръскване, разбъркване

Спецификации на дизайна

Корпус: ABS

Бутон за скорост: ABS

Функционални бутони: Импулсно

Тласкач, вътрешен тласкач: ABS, SAN

Поставка за ножа, балонна бъркалка: POM

Дискове, нож за кълцане: Неръждаема стомана

Приставка за месене, цитрусова преса: PP

Цвят (цветове): Блестящо бяло, тъмносиви акценти,

елегантно цветово кодиране

Купа, включваща капак и пасатор: SAN

Общи спецификации

Неплъзгащи се крачета

Отделение за съхранение на кабела

Страна на произход

Китай
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