
Konyhai robotgép

Pure Essentials
Collection

 
1000 W

kompakt, 2 az 1-ben kialakítás

3,4 literes tál

 

HR7774/90 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 HR7774/90

Fénypontok

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,

ütésálló 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 Philips konyhai robotgép 1000 wattos

motorjának 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
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