
 

Kuchynský robot

Avance Collection

 
1300 W

Kompaktná zostava 3-v-1

3,4 l nádoba

 

HR7776/90

Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

Pripravte si domáci chlieb, koláče, nápoje a iné dobroty

Tento kuchynský robot z kolekcie Philips Avance je všestranným pomocníkom do vašej kuchyne. Vďaka novému

inovatívnemu kovovému háku na miesenie, výkonnému 1300 W motoru a jednodotykovému tlačidlu na

automatické miesenie cesta nebola príprava chleba nikdy taká jednoduchá.

Príprava domáceho chleba a koláčov je teraz skutočne ľahká

Dve kovové šľahacie metličky na šľahačku a vaječné bielka

Kovový hák na vymiesenie dokonalého chlebového cesta

Hviezdicová čepeľ na mixovanie a miešanie cesta na koláče

Jednoduché ovládanie výkonu a nastavení rýchlosti

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Automatické jednodotykové tlačidlá na chlebové cesto, šľahanie a ľad

Jednoduchá príprava a čistenie bez námahy

18 cm disky XXL pre rýchlejšie spracovanie všetkých prísad

Príslušenstvo vhodné do umývačky

Veľká misa a nádoba mixéra pre celú rodinu

Starostlivo vybraté príslušenstvo pre najlepšie výsledky

Obojstranný disk na strúhanie (jemné a hrubé)

Lis na citrusy na získanie čerstvej šťavy z pomarančov a grepov
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Hlavné prvky

Dve kovové šľahacie metličky

Dve kovové šľahacie metličky spolu s

jednodotykovým tlačidlom automatického

režimu sa postarajú o nadýchané vaječné

bielka (až o 600 % väčší objem) a dokonale

vyšľahanú šľahačku (až o 200 % väčší objem).

Príprava lahodných dezertov nikdy nebola

ľahšia!

Inovatívny kovový hák na miesenie

Kovový hák na miesenie spolu so silným

motorom rýchlo zmieša vaše obľúbené prísady

a vytvorí bochník cesta. Potom ho tento

inovatívny kovový hák miesi správnou silou,

aby ste mohli upiecť ten najchutnejší chlieb.

Nástavec s čepeľami

Hviezdicová čepeľ na mixovanie a miešanie

cesta na koláče

Technológia PowerChop

Technológia PowerChop je kombináciou tvaru

čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá

poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní

mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na

výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!

Automatické jednodotykové tlačidlá

Okrem manuálneho nastavenia 12 rýchlostí a

pulzného režimu je tento kuchynský robot

Avance vybavený 3 jednodotykovými

tlačidlami automatického režimu. Ak ich chcete

aktivovať, jednoducho otočte otočný vypínač

do polohy „ON“ (Zap.) a stlačte jedno z

dotykových tlačidiel. Motor automaticky nastaví

správne otáčky a automatické pulzné funkcie

na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Príslušenstvo vhodné do umývačky

Všetko dodané príslušenstvo tohto

kuchynského robota Philips je vhodné do

umývačky.

XL misa a nádoba mixéra

Mimoriadne veľká 3,4-litrová misa má

pracovnú kapacitu 2 litre, vďaka čomu zvládne

až 7 porcií polievky, 7 vajec alebo 1,7 kg cesta.

V 2,2-litrovej nádobe mixéra môžete spracovať

1,5 litra ingrediencií a až 5 porcií smoothie

kokteilov naraz.

Disky XXL pre rýchlejšie spracovanie

Vďaka diskom XXL (18 cm) vám kuchynský

robot Philips poskytne rýchlejší výkon, vďaka

ktorému počas varenia ušetríte čas aj námahu.

Obojstranný disk na strúhanie

Obojstranný disk na strúhanie (jemné a hrubé)

je vhodný na spracovanie všetkých druhov

zeleniny.

Lis na citrusy na prípravu čerstvej šťavy

Spoľahlivý, jednoduchý a nádherný kuchynský

robot značky Philips Jamie Oliver sa môže

pochváliť množstvom užitočného príslušenstva,

pomocou ktorého pripravíte čerstvé a zdravé

raňajky, obedy aj večere. Toto príslušenstvo je

ideálne na získavanie čerstvej šťavy zo

všetkých druhov citrusového ovocia, ako

napríklad pomarančov alebo grepov.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Nastaviteľný krájací disk: 1 – 7 mm

Dve šľahacie metličky

Stierka

Nádoba na miešanie

Lis na citrusy

Kovový hák na miesenie

Čepeľ v tvare S z nehrdzavejúcej ocele

Obojstranný disk: Krájanie/strúhanie

(hrubé/jemné)

Špecifikácia dizajnu

Puzdro: ABS

Ovládacie tlačidlo rýchlosti: ABS

Posúvač: ABS

Miska s vekom: SAN

Lis na citrusy: PP

Nástroj na miesenie: POM a kov

Čepeľ v tvare S, nôž, kovové disky:

Nehrdzavejúca oceľ

Držiak noža, metlička: POM

Všeobecné špecifikácie

Rýchlosti: 12 + pulzný stupeň

Dĺžka kábla: 1 m

Funkcie: 30+

3 tlačidlá predvolieb

Protisklzové nožičky

Integrovaný priestor na uloženie kábla

Objem misy: 3.4 l

Maximálny prevádzkový objem misy: 2,4 l

(suché/tekuté prísady)

Maximálny prevádzkový objem misy.: 1000 g

(múka)

Prevádzkový objem nádoby mixéra: 1,5 l

Ot./min. – mixér a mlynček (max.): Do

20 000 ot./min.

Ot./min. – mixér a mlynček (min.): Do

6500 ot./min.

Ot./min. – misa (max.): Do 1700 ot./min.

Ot./min. – misa (min.): Do 575 ot./min.

Hlavná jednotka s misou: 289 x 254 x 436 mm

objem nádoby mixéra: 2,2 l

Technické špecifikácie

Príkon: 1300 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Bezpečnosť: Detekcia prítomnosti veka a

misky, mechanická 1,5 sekundová brzda

Dĺžka kábla: 1,2 m

Maximálny objem nádoby mixéra: 2,2 l

Prevádzkový objem nádoby mixéra: 1,5 l

Maximálny objem misy: 3,4 l

Prevádzkový objem misy: 2 l
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