
Konyhai robotgép

Pure Essentials
Collection

 
1000 W

kompakt, 2 az 1-ben kialakítás

3,4 literes tál

 

HR7774/30 Könnyed kiválóság
Nagyobb cső. Nagyobb edény. Több erő. Kevesebb erőfeszítés

Ez a rendkívül korszerű konyhai robotgép napjaink egyik legfejlettebb technológiai

megoldását kínálja. Sokszínűségét egy 7 tartozékból álló készlet biztosítja, amely

több, mint 30 funkciót lát el könnyedén.

Erőteljes precizitás

1000 W teljesítményű motor

Jégaprítás és pulzálás funkció segíti a darabolást és az aprítást

Az állítható szeletelőkéssel 1-7 mm vastagságú szeleteket vághat

Egyszerűen könnyed

A 7 tartozék több, mint 30 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

Egygombos össze- és szétszerelés

Stílusosan kompakt

A kompakt 2 az 1-ben kialakítás igazán helytakarékos megoldás a konyhában

Tartós megbízhatóság

Mosogatógépben mosható tartozékok



Konyhai robotgép HR7774/30

Fénypontok Műszaki adatok

Több, mint 30 funkció

A – mosogatógépben mosható - tartozékok a

következők: Egy dagasztótartozék tészták

keveréséhez és erős dagasztásához. Egy

rozsdamentes acél aprítókés hús és zöldségek

felvágásához. Két fémlemez a közepes vagy

finom aprításhoz és daráláshoz. Egy 1,5 literes,

törésálló kehely különböző alapanyagok

mixeléséhez, aprításához és keveréséhez. Egy

citrusprés a citrusfélék facsarásához, valamint

egy tojás alakú habverő a könnyű alapanyagok

keveréséhez és habveréséhez.

Állítható szeletelőkés

Az állítható szeletelőkéssel akár 1 mm vékony

vagy akár 7 mm vastagságú szeleteket vághat.

1000 W teljesítményű motor

A 1000 wattos motornak köszönhetően a

sebességet pontosan a kívánt eredménynek

megfelelően állíthatja be.

XL adagolócső

Az extra méretű adagolócsőbe egész

gyümölcsöt és zöldséget is tehet, így nem kell

többé előre felvágni őket.

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.

Kompakt 2 az 1-ben kialakítás

A turmixgép vagy az edény kompakt

felszerelhetőségével helyet spórolhat meg a

munkalapon

Műszaki adatok

Turmixkehely kapacitása: 1,5 l

Edény (száraz) kapacitása: 3,4 l

Edény kapacitása (folyadék): 2 l

Edény kapacitása (liszt): 1000 g

Edény kapacitása (tészta): 1700 g

Sebességfokozatok: Több fokozat

Biztonságos: Fedél- és edényérzékelés,

mechanikus 1,5 mp-es kapcsoló

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Vezetékhossz: 120 cm

Tápellátás: 1000 W

Tartozékok

Betétek/tárcsák száma: 2

Megfordítható aprítólemez: Közepes vagy

finom aprításhoz

Állítható szeletelőtárcsa: 1-7 mm vastagságú

gyümölcs- és zöldségszeletekhez

Citrusprés: A citrusfélék facsarásához

Dagasztótartozék: Dagasztásához és erős

dagasztáshoz, tészta keveréséhez

Rozsdamentes acél aprítókés: aprítás,

Habverés, krémkészítés, morzsolás, vágás,

összegöngyölés, pürésítés, darálás

Tojás alakú habverő: Habveréshez,

keveréshez és elegyítéshez

Törésálló kehely: mixelés, aprítás, habosítás,

őrlés, pürésítés, homogenizálás, folyósítás,

zúzás, összerázás, keverés

Receptgyűjtemény

Kivitelezési jellemzők

Készülékház: ABS

Késtartó, tojás alakú habverő: POM

Lemezek, aprítókés: Rozsdamentes acél

Fokozatállító gomb: Csiszolt alumínium

Dagasztó tartozék, citrusprés: PP

Funkciógombok: Impulzus, jégaprítás

Fedéllel ellátott turmixedény: SAN

Nyomórúd, belső nyomórúd: ABS, SAN

Szín(ek): Fehér

Általános jellemzők

Beépített kábeltároló

Csúszásmentes lábak

Származási hely

Kína
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