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1000 W

Kompaktná zostava 2-v-1

3,4 l nádoba

 

HR7774/90 Dokonalosť bez námahy
Väčšia trubica. Väčšia miska. Viac výkonu. Menej námahy

Tento najmodernejší kuchynský robot obsahuje najnovšie technológie. Jeho

univerzálnosť zaručuje 7 položiek príslušenstva, pomocou ktorých je možné

poľahky vykonávať viac ako 30 činností.

Výkonná precíznosť

1000 W motor

Funkcia drvenia ľadu a pulzného výkonu pre sekanie a drvenie

Nastaviteľná čepeľ na krájanie hrúbky 1-7 mm

Jednoducho bez námahy

7 doplnkov na jednoduché vykonanie viac ako 30 funkcií

Do XL podávacej trubice sa zmestí celé ovocie alebo zelenina

XL misa vyrobí naraz až 7 porcií

Jednodotykové rozloženie a zloženie

Štýlovo kompaktné

Kompaktná zostava 2-v-1 šetrí miesto na kuchynskej linke

Spoľahlivo odolný

Príslušenstvo vhodné do umývačky



Kuchynský robot HR7774/90

Hlavné prvky Technické údaje

30+ funkcií

Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu

patrí nástroj na miesenie určený na

vymiesenie liateho cesta a miesenie hustých

surovín. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele

na prípravu mäsa a zeleniny. Dva kovové disky,

ktoré sa postarajú o stredné a jemné drvenie a

strúhanie. 1,5 litrový nerozbitný mixér na

mixovanie, drvenie a zmiešavanie rozličných

surovín. Lis na citrusy a odšťavovanie

citrusových plodov. A metlička na šľahanie,

prípravu peny a práce s riedkym cestom.

Nastaviteľná krájacia čepeľ

Pomocou nastaviteľnej krájacej čepele môžete

krájať plátky s hrúbkou od 1 mm do 7 mm.

1000 W motor

S výkonným 1000 W motorom tohto mixéra od

spoločnosti Philips môžete presne nastaviť

rýchlosť, aby ste dosiahli požadované

výsledky.

XL podávacia trubica

Do podávacej trubice XL sa zmestí celé ovocie

a zelenina, takže ich už nebudete musieť

dopredu nakrájať.

Extra veľká 3,4 l nádoba

XL misa umožňuje spracovanie maximálnych

objemov naraz: kapacita pre 2 l polievky, 1,7 kg

cesta, 7 vaječných bielkov.

Kompaktná zostava 2-v-1

Kompaktná zostava sa vojde do mixéra alebo

misy, aby sa ušetril priestor na pracovnej

doske.

Technické špecifikácie

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Kapacita suchej hmoty v mise: 3.4 l

Objem misy, tekutina: 2 l

Prevádzková kapacita misy, cesto: 1700 g

Prevádzková kapacita misy, múka: 1000 g

Objem nádoby mixéra: 1,5 l

Bezpečnosť: Detekcia prítomnosti veka a

misky, mechanická 1,5 sekundová brzda

Rýchlosti: Variabilná rýchlosť Variospeed

Dĺžka kábla: 120 cm

Príslušenstvo

Počet nástavcov/diskov: 2

Obojstranný disk na strúhanie: Na stredne

hrubé a jemné strúhanie

Nastaviteľný krájací disk: Na krájanie ovocia

a zeleniny na plátky s hrúbkou 1-7 mm

Lis na citrusy: Na vytláčanie citrusových

plodov

Nástroj na miesenie: Na bežné miesenie,

miesenie hustých surovín, vymiešanie cesta,

liateho cesta

Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele:

sekanie, šľahanie, trepanie, drvenie, krájanie,

primiešavanie, roztláčanie, krájanie na jemno

Metlička: Na šľahanie, miešanie a emulgáciu

Nerozbitný mixér: mixovanie, drvenie,

spenenie, mletie, príprava pyré,

homogenizácia, rozmixovanie do tekutej

podoby, mletie, trepanie, miešanie

Brožúra s receptami: áno

Špecifikácia dizajnu

Puzdro: ABS

Držiak noža, metlička: POM

Disky, čepeľ na sekanie: Nehrdzavejúca oceľ

Ovládacie tlačidlo rýchlosti: Leštený hliník

Nástroj na miesenie, lis na citrusy: PP

Funkčné tlačidlá: Pulzný stupeň, drvenie ľadu

Zatláčadlo, vnútorné zatláčadlo: ABS, SAN

Miska vrátane veka a mixéra: SAN

Farba(y): Čierny

Všeobecné špecifikácie

Integrovaný priestor na uloženie kábla: áno

Protisklzové nožičky: áno

Krajina pôvodu

Čína: áno
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