
Кухненски робот

Pure Essentials

Collection

  1000 W

Компактна конструкция "2 в 1"

Купа 3,4 л

 

HR7774/30 Превъзходни резултати без усилие
Мощен кухненски робот с по-голяма тръба и купа

Този високотехнологичен кухненски робот Philips притежава някои от най-авангардните

технологии. Неговата универсалност се осигурява от 7 приставки, които с лекота

изпълняват над 30 функции.

Мощна прецизност

1000 W мотор

Функция за лед и импулсен режим за кълцане и натрошаване

Регулируем нож за резени от 1 до 7 мм

Приятно и без усилия

7 приставки изпълняват с лекота 30+ функции

Фунията за подаване "XL" поема цели плодове и зеленчуци

До 7 порции наведнъж с купата "XL"

Сглобяване/разглобяване с едно докосване

Стилен и компактен

Компактната конструкция "2 в 1" пести пространство в кухнята

Надеждна устойчивост

Принадлежности, подходящи за съдомиялна



Кухненски робот HR7774/30

Акценти Спецификации

30+ функции

Приставките, годни за съдомиялна машина, са

приставка за месене за миксиране на тесто и за

продължително месене. 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, натрошаване с разбъркване на различни

съставки. Преса за цитрусови плодове. И балонна

бъркалка за разбиване, месене и бъркане на леко

тесто.

Регулируем нож за резени

С регулируемия нож за резени ще можете да

правите тънки резени с дебелина до 1 мм, както и

такива с дебелина до 7 мм.

1000 W мотор

С мощния 1000-ватов мотор на този кухненски

робот Philips можете прецизно да регулирате

скоростта, за да получите желания резултат.

Фуния за подаване "XL"

Фунията за подаване "XL" поема цели плодове и

зеленчуци, така че вече не е необходимо

предварително да ги нарязвате.

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.

Компактна конструкция "2 в 1"

Компактната инсталация напасва купата или пасатора,

за да се пести пространство в кухнята

Технически данни

Вместимост на каната на пасатора: 1,5 л

Вместимост на купата - сухи продукти: 3,4 л

Вместимост на купата - течни продукти: 2 л

Вместимост на купата за брашно: 1000 гр

Вместимост на купата за тесто: 1700 гр

Скорости: Променлива скорост

Безопасност: Разпознаване на капака и купата,

механична блокировка 1,5 сек.

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50 – 60 Hz

Дължина на кабела:

120 см

Захранване: 1000 W

Аксесоари

Брой дискове/вложки: 2

Диск за двупосочно нарязване: За средно и фино

нарязване

Регулируем диск за резени: За резени 1-7 мм -

плодове и зеленчуци

Преса за цитруси: За изстискване на цитрусови

плодове

Инструмент за месене: За месене, продължително

месене, миксиране на тесто и смеси за палачинки

Нож за кълцане от неръждаема стомана: кълцане,

разбиване, разбиване на крем, раздробяване,

нарязване, навиване, стриване, смилане на месо

Балонна бъркалка: Двойна бъркалка за разбиване,

месене, миксиране и емулгиране

Нечуплив пасатор: пасиране, натрошаване,

разпенване, смилане, пюриране, хомогенизиране,

втечняване, мелене, стръскване, разбъркване

Книга с рецепти

Спецификации на дизайна

Корпус: ABS

Поставка за ножа, балонна бъркалка: POM

Дискове, нож за кълцане: Неръждаема стомана

Бутон за скорост: Матиран алуминий

Приставка за месене, цитрусова преса: PP

Функционални бутони: Импулсен режим, лед

Купа, включваща капак и пасатор: SAN

Тласкач, вътрешен тласкач:

ABS, SAN

Цвят (цветове): Бяло

Общи спецификации

Отделение за съхранение на кабела

Неплъзгащи се крачета

Страна на произход

Китай
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