
Kuchyňský robot

Aluminium
Collection

 
1000 W

Kompaktní sestava 3 v 1

3,4l nádoba

 

HR7775/00

Vynikající výkon bez námahy
S nejrychlejším příslušenstvím pro výrobu džusu na celém

světě

Tento nejmodernější kuchyňský robot Philips HR7775/00 je vybaven

nejmodernějšími technologiemi. Všestrannost zaručuje 10 dílů příslušenství, které

snadno zvládnou více než 30 funkcí. Kuchyňský robot dále nabízí profesionální

příslušenství pro výrobu džusu.

S profesionálním příslušenstvím pro výrobu džusu

Patentované mikrosítko získá z ovoce více džusu

Až o 200% rychlejší výroba džusu ve srovnání s jinými odšťavňovači

Výkonný a přesný

1000W motor

Funkce drcení ledu a pulsní regulace pro sekání

Nastavitelné ostří pro krájení plátků šířky 1-7 mm

Bez námahy a snadno

10 dílů příslušenství pro snadné provádění více než 30 funkcí

Plnicí trubice XL snadno pojme celé ovoce nebo zeleninu

Až sedm porcí najednou díky nádobě XL

Stylově kompaktní

Stylový design pro vaši kuchyni

Kompaktní sestava 3 v 1 šetří místo na pracovní ploše



Kuchyňský robot HR7775/00

Přednosti

Až o 200% rychlejší výroba džusu

Tento kuchyňský robot je prvním modelem,

nabízejícím profesionální příslušenství pro

výrobu džusu. Díky jeho mimořádně velké

plnicí trubici a patentovanému velkému

ocelovému mikrosítku vyrábí džus až dvakrát

rychleji než jiné odšťavňovače. Jeho

ergonomický design zaručuje snadnější čistění

a ukládání.

Patentované mikrosítko

Patentované mikrosítko z nerezové oceli lisuje

každou kapku, abyste získali více džusu.

Více než 30 funkcí

Příslušenství, které lze mýt v myčce, tvoří

hnětací nástroj pro míchání litého těsta

a důkladné hnětení. Nůž z nerezové oceli pro

přípravu masa a zeleniny. Dva kovové disky,

které zvládnou střední a jemné strouhání a

nudličky. Mixér odolný proti rozbití o objemu

1,5 l pro mixování, drcení a míchání

nejrůznějších přísad. Lis na citrusové plody.

Kulatá šlehací metla pro šlehání, přípravu pěny

a přípravu lehkého litého těsta.

Nastavitelné ostří kráječe

Pomocí nastavitelného ostří kráječe můžete

krájet 1 mm tenké plátky nebo až 7 mm silné

plátky.

1000W motor

Díky výkonnému 1 000W motoru tohoto

kuchyňského robotu Philips je možné přesně

nastavit rychlost pro dosažení požadovaných

výsledků.

Plnicí trubice XL

Plnicí trubice XL snadno pojme celé ovoce

nebo zeleninu, takže je není třeba předem

krájet.

Nádoba XL o objemu 3,4 l

Nádoba XL o objemu umožňuje zpracovat

najednou: 2 l polévky, 1,7 kg těsta, 7 vaječných

bílků.

Kompaktní sestava 3 v 1

Kompaktní sestava 3 v 1 pojme odšťavňovač,

mixér a nádobu, a tím šetří místo na pracovní

ploše.

Moderní design

Stylový a kompaktní design se dobře vyjímá

v každé kuchyni a zabírá málo místa na

kuchyňské lince.
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