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Kompakt, 4 az 1-ben kialakítás

3,4 literes tál

Egyérintéses auto gombok

 

HR7778/00

Vágás, szeletelés, aprítás, dagasztás, habverés és keverés
Készítse el kedvenc receptjeit a PowerChop technológia és egyéb funkciók révén

Ez a Philips 7000-es sorozatú konyhai robotgép a legsokoldalúbb választás konyhai igényeihez. Új, innovatív

fém dagasztóhorgával, nagy teljesítményű, 1300 W-os motorjával és egyérintéses automatikus dagasztás

gombjával minden eddiginél egyszerűbben süthet kenyeret.

Rendkívül egyszerűen süthet házi kenyeret és süteményeket

Dupla fém habverő krémekhez és tojásfehérjéhez

Fém dagasztóhorog a tökéletes kenyértésztáért

Késszerelvény süteménytészták keveréséhez

Megbízható teljesítményszabályozás és sebességbeállítás

PowerChop technológia a kiemelkedő aprítási teljesítményért

Egyérintéses auto gombok kenyértésztához, habveréshez és jéghez

Egyszerű működtetés és könnyű tisztítás

XXL 18 cm-es tárcsák a hozzávalók gyorsabb feldolgozása érdekében

Mosogatógépben mosható tartozékok

Nagy kapacitású tál és turmixpohár az egész család számára

Gondosan válogatott tartozékok a legjobb eredményért

Rozsdamentes acéltárcsák szeleteléshez (pl. hasábburgonya), aprításhoz, daráláshoz

Citrusprés és 6 poharas gyümölcscentrifuga fém mikrohálóval
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Fénypontok

Dupla fém habverő

Az egyérintéses automatikus gombbal

működtethető dupla fém habverővel habosra

verhető a tojásfehérje (akár 600%-kal nagyobb

térfogatúra), és tökéletes (akár 200%-kal

nagyobb térfogatú) tejszínhab készíthető.

Minden eddiginél könnyebben készíthet

ínycsiklandozó finomságokat!

Innovatív fém dagasztóhorog

A nagy teljesítményű motorral meghajtott fém

dagasztóhorog gyorsan összekeveri a tészta

alapanyagait, majd a megfelelő erővel és

teljesítménnyel dagasztja a tésztát ahhoz,

hogy a legfinomabb kenyeret süthesse belőle.

Késszerelvény

Késszerelvény süteménytészták keveréséhez

PowerChop technológia

A PowerChop technológia a pengeforma, a

vágási szög és a belső edény kombinálásával

kiváló aprítási teljesítményt biztosít lágy és

kemény hozzávalók esetén is. Tökéletes

megoldás pürékhez és süteménytészták

keveréséhez egyaránt.

Egyérintéses auto gombok

Az Avance konyhai robotgép a 12 kézi

sebességbeállítás + impulzusos vezérlés

mellett 3 egyérintéses automatikus gombbal is

rendelkezik. Ezek kiválasztásához egyszerűen

fordítsa el a vezérlőtárcsát a „BE” helyzetbe,

majd nyomja meg az egyérintéses

automatikus gombot. A motor ekkor

automatikusan beállítja a legjobb

eredménynek megfelelő sebességet és

automatikus impulzusfunkciókat.

XXL tárcsák a gyorsabb feldolgozása

érdekében

Az XXL tárcsáknak (18 cm) köszönhetően a

Philips konyhai robotgép gyorsabb működést

biztosít - így Ön időt és energiát takaríthat meg

főzés közben.

Mosogatógépben mosható tartozékok

Minden, a dobozban található Philips konyhai

robotgép tartozék mosogatógépben is mosható.

XL méretű tál és turmixpohár

Az extra nagy, 3,4 literes tál 2 literes működési

kapacitásával képes 7 adag levest, 7

tojásfehérjét vagy 1,7 kg tésztát is kezelni. A

2,2 literes turmixpohár 1,5 liter hozzávalóból

egyszerre akár 5 adag turmix elkészítésére is

alkalmas.

4 db rozsdamentes acél tárcsa

A konyhai robotgéphez további 4 db

rozsdamentes acél tárcsa tartozik: 1 db,

mindenféle zöldséghez használható, kétoldalú

reszelőtárcsa (finom és durva), 1 db,

burgonyához és sajthoz használható

reszelőtárcsa, 1 db metélőtárcsa zöldségek

vékony csíkokra vágásához, valamint 1 db

hasábburgonya-tárcsa burgonya vastag

csíkokra vágásához.

6 poharas gyümölcscentrifuga

A konyhai robotgép professzionális

gyümölcscentrifuga tartozéka extra méretű

adagolócsövének és nagyméretű,

szabadalmaztatott, fém mikrohálós szűrőjének

köszönhetően akár 200%-kal gyorsabban

működik, mint más robotgépek

gyümölcscentrifugája. A rozsdamentes acélból

készült, szabadalmaztatott mikrohálós szűrővel

minden cseppet kifacsarhat, így több lé

nyerhető. Ergonomikus kialakítása révén pedig

gyorsabban tisztítható és tárolható.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: S-alakú késszerelvény, Citrusprés,

Tisztítóeszköz, Durva reszelőeszköz, Durva

szeletelőeszköz, Dupla habverő, Finom

reszelőeszköz, Finom szeletelőeszköz, Konyhai

robotgép eszköz, Pohár, Dagasztótartozék,

Megfordítható tárcsa, Spatula

Általános jellemzők

Állítható szeletelőtárcsák: 1–7 mm

Funkciók: 32+

Sebességbeállítások száma: 12 + impulzus

Termékjellemzők: Mosogatógépben tisztítható,

Beépített kábeltároló, Csúszásmentes talp,

Be-/kikapcsoló, Pulzáló funkció, Tárolórész

Műszaki adatok

Energiaellátás: 1300 W

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 1,2 m

RPM-turmixgép (max): 20000 fordulat/perc

RPM-tál (max): 1700 fordulat/perc

Konyhai robotgép táljának max. kapacitása:

3,4 L

Konyhai robotgép táljának működési

kapacitása: 2 L

Turmixpohár max. kapacitása: 2,2 l

Turmixkehely névleges kapacitása: 1,5 l

Kidolgozás

Tartozékok anyaga: Rozsdamentes

acél/műanyag

Pohár anyaga: SAN

A készülék anyaga: Rozsdamentes acél

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 289 x 254

x 436 mm

* Nem minden piacon érhetők el az opcionális tartozékok.
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