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1000 W

Kompaktní sestava 2 v 1

3,4l nádoba

 

HR7774/30 Vynikající výkon bez námahy
Větší trubice. Větší nádoba. Vyšší výkon. Méně námahy.

Tento nejmodernější kuchyňský robot je vybaven nejpokrokovějšími

technologiemi. Všestrannost zaručuje 7 dílů příslušenství, které snadno zvládnou

více než 30 funkcí.

Výkonný a přesný

1000W motor

Funkce drcení ledu a pulsní regulace pro sekání

Nastavitelné ostří pro krájení plátků šířky 1-7 mm

Bez námahy a snadno

7 dílů příslušenství pro snadné provádění více než 30 funkcí

Plnicí trubice XL snadno pojme celé ovoce nebo zeleninu

Až sedm porcí najednou díky nádobě XL

Sestavení a rozlož. stiskem tlačítka

Stylově kompaktní

Kompaktní sestava 2 v 1 šetří místo na pracovní ploše

Spolehlivě odolný

Příslušenství lze mýt v myčce



Kuchyňský robot HR7774/30

Přednosti Specifikace

Více než 30 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. Lis na citrusové plody.

Kulatá šlehací metla pro šlehání, přípravu pěny

a přípravu lehkého litého těsta.

Nastavitelné ostří kráječe

Pomocí nastavitelného ostří kráječe můžete

krájet 1 mm tenké plátky nebo až 7 mm silné

plátky.

1000W motor

Motor o příkonu 1000 W umožňuje přesně

nastavit rychlost motoru s ohledem na

požadovaný výsledek.

Plnicí trubice XL

Plnicí trubice XL snadno pojme celé ovoce

nebo zeleninu, takže je není třeba předem

krájet.

Nádoba XL o objemu 3,4 l

Nádoba XL o objemu umožňuje zpracovat

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

bílků.

Kompaktní sestava 2 v 1

Kompaktní sestava pojme mixér nebo nádobu,

a tím šetří místo na pracovní ploše

Technické údaje

Kapacita nádoby mixéru: 1,5 l

Kapacita nádoby na suché suroviny: 3,4 l

Kapacita nádoby na tekutiny: 2 l

Kapacita nádoby na mouku: 1000 g

Kapacita nádoby na těsto: 1 700 g

Rychlost: Proměnlivá rychlost

Bezpečnost: Detekce víka a nádoby,

mechanická 1,5s brzda

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50 – 60 Hz

Délka kabelu: 120 cm

Spotřeba: 1000 W

Příslušenství

Počet nástavců/disků: 2

Oboustranné struhadlo: Pro střední a jemné

strouhání

Nastavitelný plátkovač: Pro 1-7 mm silné

plátky ovoce a zeleniny

Lis na citrusy: Pro mačkání citrusových plodů

Hnětací nástroj: Pro hnětení, důkladné

hnětení, míchání těsta, přípravu litého těsta

Nůž z nerezové oceli: sekání, šlehání, příprava

smetany, drobení, řezání, vmíchávání,

rozmačkávání, rozmačkávání

Kulatá šlehací metla: Pro šlehání, přípravu

pěny, mixování a emulgaci

Mixér odolný proti rozbití: Mixování, drcení,

příprava pěny, mletí, příprava pyré,

homogenizace, rozmělňování,, mletí, příprava

koktejlů, míchání

Kniha receptů: Ano

Specifikace provedení

Kryt: ABS

Držák nože, kulatá šlehací metla: POM

Disky, sekací nůž: Nerezová ocel

Tlačítko rychlosti: Kartáčovaný hliník

Hnětací příslušenství, lis na citrusové plody:

PP

Funkční tlačítka: Pulsní, Led

Nádoba včetně víka a mixéru: SAN

Posunovač, vnitřní posunovač: ABS, SAN

Barva(y): Bílý

Obecné specifikace

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Země původu

Čína: Ano
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