
Robot kuchenny

Pure Essentials
Collection

 
1000 W

niewielki zestaw 2 w 1

Misa o pojemności 3,4 l

 

HR7774/30 Doskonałe efekty w prosty sposób
Większy otwór wlotowy i pojemnik + większa moc = mniej

pracy

Ten supernowoczesny robot kuchenny wykorzystuje najbardziej zaawansowane

technologie. Jego wielofunkcyjność zapewnia 7 dostępnych akcesoriów, dzięki

którym urządzenie posiada ponad 30 funkcji.

Niesamowita precyzja

Silnik o mocy 1000 W

Funkcja krusz. lodu i funkcja pulsacyjna ułatwiają rozdrabnianie i kruszenie

Regulowane ostrze kroi w plasterki o grubości 1–7 mm

Niespotykana łatwość obsługi

7 akcesoriów sprawia, że urządzenie posiada ponad 30 funkcji

Duży otwór na produkty mieści całe owoce i warzywa

Duża misa zapewnia przetworzenie do 7 porcji za jednym razem

Błyskawiczny montaż i demontaż

Stylowy i niewielki

Niewielki zestaw 2 w 1 zapewnia więcej wolnego miejsca na stole

Niezawodna wytrzymałość

Akcesoria można czyścić w zmywarce



Robot kuchenny HR7774/30

Zalety Dane techniczne

Ponad 30 funkcji

Ten robot kuchenny posiada końcówkę do

mieszania i wyrabiania gęstego ciasta, którą

można myć w zmywarce. Nóż ze stali

szlachetnej pozwala na łatwe siekanie mięsa i

warzyw. Dwie metalowe tarcze umożliwiają

szatkowanie na drobno lub na średnią grubość

oraz ucieranie produktów żywnościowych.

Nietłukący się blender o pojemności 1,5 litra

zapewnia dokładne miksowanie, kruszenie i

mieszanie składników. Wyciskarka do cytrusów

gwarantuje bezproblemowe wyciskanie

owoców cytrusowych. Trzepaczka idealnie

ubija składniki i miesza rzadkie ciasto.

Regulowane ostrze krojące

Regulowane ostrze umożliwia krojenie w

plasterki o grubości od 1 do 7 mm.

1000 W

Silnik o dużej mocy 1000 W pozwala na

precyzyjne ustawienie szybkości działania

urządzenia w celu uzyskania najlepszych

rezultatów.

Duży otwór na produkty

Duży otwór na produkty mieści całe owoce i

warzywa, więc nie trzeba ich uprzednio

rozdrabniać.

Duża misa o pojemności 3,4 litra

Duża misa umożliwia przetwarzanie

maksymalnych ilości składników jednocześnie:

2 litry zupy, 1,7 kg ciasta, 7 białek jaj.

Niewielki i wielofunkcyjny zestaw

Niewielkie rozmiary blendera i misy pozwalają

zaoszczędzić miejsce na stole

Specyfikacja techniczna

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Pojemność misy (produkty suche): 3,4 l

Pojemność misy (płyny): 2 l

Pojemność misy (ciasto): 1700 g

Pojemność misy (mąka): 1000 g

Pojemność dzbanka blendera: 1,5 l

Bezpieczeństwo: Funkcja sprawdzania

obecności pokrywki i miski, mechaniczny

hamulec zatrzymujący urządzenie w 1,5

sekundy

Prędkości: Funkcja Variospeed

Długość przewodu: 120 cm

Akcesoria

Liczba wkładek/tarcz: 2

Dwustronna tarcza krojąca: Szatkuje na

drobno lub na średnią grubość

Regulowana tarcza krojąca: Kroi owoce i

warzywa w plasterki o grubości 1–7 mm

Wyciskarka do cytrusów: Wyciska owoce

cytrusowe

Narzędzie do wyrabiania ciasta: Wyrabia i

miksuje wszystkie rodzaje ciasta

Nóż ze stali szlachetnej do siekania:

Siekanie, ubijanie, ucieranie, kruszenie,

cięcie, dodawanie składników, tłuczenie,

mielenie mięsa

Trzepaczka: Ubija, miesza i emulguje

Nietłukący się blender: miksowanie,

rozdrabnianie, spienianie, mielenie na

drobno,

przygotowywanie puree, homogenizowanie,

przecieranie, mielenie, wstrząsanie,

mieszanie

Książka z przepisami

Dane techniczne konstrukcji

Obudowa: Tworzywo ABS

Uchwyt noża, końcówka do ubijania piany:

poliformaldehyd

Tarcze, ostrze do siekania: Stal szlachetna

Pokrętło regulacji szybkości: Aluminium

matowe

Końcówka do wyrabiania ciasta, wyciskarka

do cytrusów: Tworzywo PP

Przyciski funkcyjne: Funkcja pulsacyjna i

funkcja kruszenia lodu

Misa z pokrywką i blenderem: Tworzywo SAN

Popychacz, popychacz wewnętrzny:

Tworzywo ABS, SAN

Kolor(y): Biały

Informacje ogólne

Wbudowany schowek na przewód

Stopy antypoślizgowe

Kraj pochodzenia

Chiny
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