
 

Кухненски робот

7000 Series

  1300 W

Компактна конструкция "3 в 1"

Купа 3,4 л

 

HR7776/90

Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте

Създайте любимите си рецепти с PowerChop и още

Този кухненски робот от серията 7000 на Philips е универсалното решение за вашата кухня. С иновативна метална бъркалка за

тесто, мощен 1300 W двигател и автоматичен бутон с едно докосване за тесто приготвянето на хляб никога не е било по-

лесно.

Приготвянето на домашен хляб и сладкиши сега е наистина лесно

Двойна метална балонна бъркалка за разбиване на сметана и белтъци

Метална бъркалка за тесто за идеалното тесто за хляб

Режещ блок за смесване и пасиране на тесто за торти

Надеждно управление на мощността и настройките за скорост

Технология PowerChop за превъзходно накълцване

Автоматични бутони с едно докосване за тесто за хляб, разбиване и лед

Лесно използване и почистване без усилия

XXL 18-сантиметрови дискове за по-бърза обработка на всички продукти

Принадлежности, подходящи за съдомиялна

Купа с голяма вместимост и кана за пасатор за цялото семейство

Внимателно подбрани приставки за най-добър резултат

Обръщаем диск за настъргване (фино и едро)

Цитрус преса за пресен сок от портокал или грейпфрут
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Акценти

Двойна метална балонна бъркалка

Двойната метална балонна бъркалка и автоматичният

бутон с едно разбиват пухкави яйчни белтъци (до

600% увеличение на обема) и идеално разбита

сметана (до 200% увеличение на обема).

Приготвянето на вкусни десерти никога не е било

по-лесно!

Иновационна метална бъркалка за тесто

В съчетание с мощния мотор, тази метална бъркалка

бързо превръща продуктите ви в топка тесто. След

оформяне на тестото, иновационната бъркалка го

замесва с подходящата мощност и сила, за да

можете да приготвите най-вкусния хляб.

Режещ блок

Режещ блок за смесване и пасиране на тесто за

торти

Технология PowerChop

Технологията PowerChop е комбинация от форма на

ножа, ъгъл на рязане и вътрешна купа, осигуряваща

превъзходно накълцване както на меки, така и на

твърди продукти. Тя е идеална също за пюрета и

месене на тесто за торти!

Автоматични бутони с едно докосване

Освен ръчното управление с 12 скорости и импулсен

режим, кухненският робот Avance има и 3

автоматични бутона с едно докосване. За да ги

изберете, трябва само да завъртите регулатора на

позиция "ON" (ВКЛ.) и да натиснете автоматичния

бутон. Тогава моторът автоматично избира

правилната скорост и автоматичните импулсни

функции за постигане на най-добри резултати.

Принадлежности, подходящи за съдомиялна

Всички аксесоари, включени в комплекта на

кухненския робот Philips, са подходящи за

съдомиялна машина.

XL купа и кана за пасатор

Изключително голямата 3,4-литрова кана разполага с

работен обем от 2 литра за до 7 сервирания на супа,

7 белтъци или 1,7 килограма тесто. Каната за пасатор

от 2,2 литра събира 1,5 литра съставки за до 5

порции смутита наведнъж.

XXL дискове за по-бърза обработка

Благодарение на XXL дисковете (18 см), кухненският

робот Philips ще ви осигури по-бърза работа, като ви

спести време и усилия при готвене.

Обръщаем диск за настъргване

Обръщаемият диск за настъргване (фино и едро) е

подходящ за всички зеленчуци.

Цитрус преса за пресен сок

Надежден, лесен за ползване и с красив дизайн,

новият кухненски робот "Джейми Оливър" на Philips

ви предлага множество полезни аксесоари за

приготвяне на свежи и здравословни закуски, обеди и

вечери. Тази приставка е идеална за изцеждането на

пресен сок от всички видове цитрусови плодове, като

портокали и грейпфрути.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Аксесоари

Регулируем диск за нарязване: 1-7 мм

Двойна балонна бъркалка

Лопатка

Кана на пасатора

Преса за цитруси

Метална бъркалка за тесто

S-образен нож от неръждаема стомана

Обръщаем диск: нарязване/настъргване (едро/фино)

Спецификации на дизайна

Корпус: ABS

Бутон за скорост: ABS

Бутало: ABS

Купа с капак: SAN

Преса за цитруси: PP

Инструмент за месене: POM и метал

S-образно острие, нож, метални дискове:

Неръждаема стомана

Поставка за ножа, балонна бъркалка: POM

Общи спецификации

Скорости: 12 + импулсен режим

Дължина на кабела: 1 м

Функции: 30+

3 бутона за настройки

Неплъзгащи се крачета

Отделение за съхранение на кабела

Вместимост на купата: 3,4 л

Макс. работна вместимост на купата: 2,4 л (сухи/

течни продукти)

Макс. работна вместимост на купата.: 1000 г

(брашно)

Работна вместимост на каната на пасатора: 1,5 л

Обороти - пасатор и мелачка (макс.): До 20 000 об./

мин.

Обороти - пасатор и мелачка (мин.): До 6500 об./

мин.

Об./мин. - купа (макс.): До 1700 об./мин.

Об./мин. - купа (мин.): До 575 об./мин.

Основен корпус със купа:

289x254x436 мм

вместимост на каната на пасатора: 2,2 л

Технически данни

Захранване: 1300 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Безопасност: Разпознаване на капака и купата,

механична блокировка 1,5 сек.

Дължина на кабела: 1,2 м

Максимална вместимост на каната на пасатора: 2,2 л

Работна вместимост на каната на пасатора: 1,5 л

Максимална вместимост на купата:

3,4 л

Работна вместимост на купата: 2 л
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