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Robot de bucătărie

HR7774/30
Excelenţă fără efort

Tub mai mare. Vas mai mare. Putere mai multă. Efort mai mic.
Acest robot de bucătărie ultramodern încorporează unele din cele mai avansate 
tehnologii. Flexibilitatea acestuia este asigurată de 7 accesorii care îndeplinesc cu uşurinţă 
peste 30 de funcţii.

Precizie puternică
• Motor de 1000 W
• Funcţii puls și gheaţă pentru tocare și zdrobire
• Lamă ajustabilă pentru felii de la 1 la 7 mm

Fără efort
• 7 accesorii pentru a îndeplini cu ușurinţă peste 30 de funcţii
• Tubul de alimentare de dimensiuni mari preia fructele sau legumele întregi
• Până la 7 porţii în 1 pot fi puse în bolul XL
• Cartea de bucate a bucătarului francez Cyril Lignac
• Asambl./dezasambl. dintr-o mișcare

Compact și elegant
• Configuraţia compactă 2-în-1 economisește spaţiu pe blatul de lucru

Fiabilitate excelentă
• Accesorii lavabile în mașină



 Peste 30 de funcţii

Accesoriile, lavabile în mașina de spălat vase, constau 
din: instrument de frământat pentru amestecarea 
cirului și pentru frământatul intens; un cuţit din oţel 
inoxidabil pentru prepararea cărnii și a legumelor; 
două discuri metalice pentru radere și tăiere medie 
și fină; recipient de 1,5 l pentru amestecarea și 
zdrobirea diverselor ingrediente; o presă de citrice 
pentru stoarcerea citricelor; un tel în formă de balon 
pentru bătut rapid, bătut cu telul și prepararea 
compoziţiilor ușoare.

Lamă de feliere ajustabilă
Cu lama de feliere ajustabilă, puteţi obţine felii cu 
grosimi de la 1 mm până la 7 mm

1000 W
Cu motorul puternic, de 1000 W puteţi ajusta turaţia 
precis pentru a obţine rezultatele dorite

Tub de alimentare XL

Tubul de alimentare XL preia fructele și legumele 
întregi, astfel încât nu mai este nevoie să le tăiaţi în 
prealabil

Bol XL de 3,4 l

Bolul XL permite procesarea unor volume mari într-
o singură șarjă: capacitate pentru 2 l de supă, 1,7 kg 
de aluat, 7 albușuri

Configuraţie compactă 2-în-1

Configuraţia compactă acceptă vasul de blender sau 
bolul pentru a economisii spaţiu pe blatul de lucru

Carte de bucate
Cartea de bucate a bucătarului francez Cyril Lignac
HR7774/30

Specificaţii
Specificaţii tehnice
• Tensiune: 220-240 V
• Frecvenţă: 50-60 Hz
• Capacitate bol - volum de ingrediente uscate: 3,4 l
• Capacitate bol - lichid: 2 l
• Capacitate bol - aluat: 1700 g
• Capacitate bol - făină: 1000 g
• Capacitate blender: 1,5 l
• Siguranţă: Detectare a capacului și a bolului, frânare 

mecanică în 1,5 s
• Viteze: Variospeed
• Lungime cablu: 120 cm

Accesorii
• Număr de accesorii/discuri: 2
• Disc de radere reversibil: Pentru radere medie și 

fină
• Disc de feliere reglabil: Pentru felii de fructe și 

legume, de 1-7 mm
• Storcător de citrice: Pentru presarea citricelor
• Instr. de frământare: Pentru frământare, 

frământare puternică, amestecarea aluatului, 
batere

• Cuţit de tocare din oţel inoxidabil: Tocare, batere, 
preparare frișcă, sfărâmare, tăiere, împăturire, 
zdrobire, mărunţire

• Tel în formă de balon: Pentru bătut rapid, bătut cu 
telul, amestecare și emulsifiere

• Blender rezistent: amestecare, zdrobire, spumare, 
măcinare, pasare, omogenizare, lichefiere, 
masticare, scuturare, agitare

• Carte de bucate

Specificaţii de design
• Carcasă: ABS
• Portcuţit, tel în formă de cuţit: POM
• Discuri, cuţit de tocat: Oţel inox
• Buton rotativ pentru viteză: Aluminiu lustruit
• Instrument de frământare, presă pentru citrice: PP
• Butoane pentru funcţii: Puls, gheaţă
• Bol ce include capac și blender: SAN
• Element de împingere, element de împingere 

interior: ABS, SAN
• Culori: Alb

Specificaţii generale
• Compartiment pentru cablu integrat
• Sistem anti-alunecare

Ţara de origine
• China
•
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