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1000 W

forma compacta 2 em 1

taça de 3,4 l

 

HR7774/90 Excelência sem esforço
Tubo maior. Taça maior. Mais potência. Menos esforço

Este robô topo de gama inclui algumas das mais avançadas tecnologias. A sua

versatilidade é assegurada por 7 acessórios que executam facilmente mais de 30

funções.

Precisão potente

Motor de 1000 Watts

Função para picar gelo e "pulse" para cortar e picar

Lâmina ajustável para fatias entre 1-7 mm

Sem esforço e fácil

7 acessórios para executar facilmente mais de 30 funções

Tubo de alimentação extra grande para frutos ou vegetais inteiros

Até 7 porções de uma só vez com a taça extra grande

(Des)montagem de um toque

Modelo compacto

A forma compacta 2 em 1 poupa espaço no balcão

Resistente e seguro

Acessórios laváveis na máquina



Robô de cozinha HR7774/90

Destaques Especificações

Mais de 30 funções

Os acessórios, laváveis na máquina, incluem:

pás de amassar para misturar, bater e amassar

ingredientes mais pesados; uma lâmina de

picar em aço inoxidável para preparar carne e

legumes; dois discos metálicos para cortar e

triturar (espessura média e fina); liquidificadora

resistente a quebras de 1,5 L, para misturar,

esmagar e mexer diferentes ingredientes; um

espremedor para citrinos e varetas de amassar

em forma de balão para bater ingredientes

leves.

Lâmina para fatiar ajustável

Com a lâmina para fatiar ajustável, pode obter

fatias entre 1 mm e 7 mm de espessura.

1000 Watts

Com o potente motor de 1000 Watts, pode

ajustar a velocidade de forma precisa para

obter os resultados que pretende.

Tubo de alimentação extra grande

O tubo de alimentação extra grande tem

capacidade para processar frutos e vegetais

inteiros para que não tenha de os cortar.

Taça extra grande de 3,4 litros

A taça extra grande permite que sejam

preparadas grandes quantidades de uma só

vez: capacidade para 2 L de sopa, 1,7 kg de

massa, 7 claras de ovos.

Forma compacta 2 em 1

Compacto: adapta-se à liquidificadora ou taça

para poupar espaço no balcão

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Capacidade da taça para ingredientes secos:

3,4 l

Capacidade da taça para ingredientes

líquidos: 2 l

Capacidade da taça para massa: 1700 g

Capacidade da taça para farinha: 1000 g

Capacidade do jarro da liquidificadora: 1,5 l

Segurança: Detec. tampa, taça, par. mec., 1,5

seg.

Velocidades: Velocidade variável

Comprimento do cabo: 120 cm

Acessórios

Número de acessórios/discos: 2

Disco para cortar reversível: Para corte médio

e fino

Disco para fatiar ajustável: Para fatias fruta e

vegetais de 1-7 mm

Espremedor citrinos: Para espremer citrinos

Pás de amassar: Amassa peq., grand. qtd.,

mistura massa

Lâmina picadora em aço inoxidável: Picar,

bater, fazer creme, esmigalhar, cortar,

encorpar, esmagar, picar carne

Vara de amassar em forma de balão: Para

bater, mexer e emulsionar

Liquidificadora resistente a quedas: misturar,

esmagar, fazer espuma, picar, fazer puré,

homogeneizar, liquidificar, moer, agitar, mexer

Livro de receitas

Especificações de design

Estrutura: ABS

Suporte para lâmina, varas de amassar em

forma de balão: POM

Discos, lâmina para cortar: Aço inoxidável

Botão de selecção de velocidade: Alumínio

polido

Pás de amassar, espremedor de citrinos: PP

Botões de função: "Pulse", Gelo

Pressor, pressor interior: ABS, SAN

Taça com tampa e liquidificadora: SAN

Cor(es): Preto

Especificações gerais

Compartimento do fio integrado

Suporte antideslize

País de origem

China
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