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Kulinářské nástroje pro každý den
Zpracovávání tvrdých surovin a snadné čištění

Užívejte si tento výkonný přístroj, který zvládne i ty nejnáročnější suroviny pomocí

důmyslného příslušenství. Tento kuchyňský robot je součástí kolekce Robust

zaštiťující odolné kuchyňské přístroje, které dělají z každodenního vaření radost.

Robustní provedení

Pevná kovová základna

Nárazuvzdorná 4l mísa

Energeticky úsporný 1200W motor

5 letá záruka na výrobek a 15letá záruka na motor

Podstatné náležitosti – dokonale zvládnuté

Inovativní hák až na 2 kg těsta

Inovativní dvojitá kulatá šlehací metla pro dokonalé šlehání

3 kovové kotouče na krájení na plátky, strouhání a výrobu hranolků

Odolný nůž z nerezové oceli

Široká plnicí trubice pojme objemné suroviny

Mísa s odtékacími otvory a příslušenství omyvatelné v myčce

Technologie – tam, kde na tom záleží

Hladké povrchy bez okrajů pro mnohem snadnější čištění



Kuchyňský robot HR7781/00

Přednosti

3 kovové kotouče

3 kovové kotouče z nerezové oceli: 1 na výrobu

julienne nebo hranolků, 1 na střední a jemné

krájení a 1 na střední a jemné strouhání.

Odolný nůž

Odolný sekací nůž z nerezové oceli během

několika sekund dokonale naseká přísady.

Dvojitá kulatá šlehací metla

Dvojitá kulatá šlehací metla slouží k našlehání

lehkého až středně těžkého těsta. Díky dvěma

kulatým tvarům dosáhnete výsledku rychleji.

Dvě šlehací metly zapracují do vaječného bílku

nebo do šlehačky více vzduchu.

Inovativní hák na těsto

Inovativní hák zpracuje tuhé přísady a dokáže

zvládnout až 2 kg těžkého těsta. Vzhledem

k jeho velké rychlosti je těsto hotovo za několik

minut nebo za méně než minutu.

Energeticky úsporný 1200W motor

1200W motor zvládne více než 2 kilogramy

chlebového těsta nebo těsta na pizzu.

Snadnější čištění

Tento kuchyňský robot má optimalizované

čištění. Díky hladkým povrchům bez okrajů se

potraviny nepřichytí a čištění je snadná

záležitost.

Pevná kovová základna

Kuchyňský robot je vyroben z odolných

materiálů. Má celokovové tělo a je vybaven

příslušenstvím z nerezové oceli a plastu Zytel,

takže během používání odolá působení

velkých sil.

Široká plnicí trubice

Široká plnicí trubice je určena k použití

objemných surovin a celého ovoce. Už je tedy

nemusíte předem krájet.

Rozšířená záruka na výrobek

Při registraci do 3 měsíců od zakoupení

výrobku bude poskytnuta 5letá záruka na

výrobek a 15letá záruka na motor.
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Specifikace

Obecné specifikace

Dvě rychlosti: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Receptář: Ano

Příslušenství

Kulatá šlehací metla: Pro šlehání, přípravu

pěny, mixování, přípravu litého těsta a

emulgaci

Hnětací nástroj: Pro hnětení, důkladné

hnětení, míchání těsta

Nůž z nerezové oceli: sekání, řezání, drobení,

rozmačkávání, rozmačkávání

Disk na hranolky/julienne: Pro výrobu julienne

a hranolků

Oboustranný disk na strouhání: Pro střední a

jemné strouhání

Oboustranný disk na krájení: Pro střední a

jemné strouhání

Počet nástavců/disků: 3

Specifikace provedení

Disky, sekací nůž: Nerezová ocel

Barva(y): Hliník a pemzově šedá

Technické údaje

Kapacita nádoby na suché suroviny: 4 l

Kapacita nádoby na tekutiny: 4 l

Kapacita nádoby na těsto: 2000 g

Kapacita nádoby na mouku: 1000 g

Rychlost: 2 + puls

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 1 200 W

Napětí: 220–240 V

Bezpečnost: Bezpečnostní uzavírací systém

pro víko a zajištění nádoby

Délka kabelu: 1,5 m

Vyšší rychlost: 1 500 ot./min

Nižší rychlost: 600 ot./min

Rozměry

Rozměry krabice (Š x V x H):

47,5 x 39,0 x 42,6

Hmotnost výrobku: 8,6 kg

Hmotnost včetně balení: 10,4 kg

Snadné čištění

Mísa s odtékacími otvory: Ano

Příslušenství lze mýt v myčce: Ano

Hladké povrchy bez okrajů: Ano

Záruka

Rozšířená záruka: 5letá záruka na výrobek a

15letá záruka na motor

Podpora udržitelného rozvoje

Vyrobeno z recyklovaných materiálů: 25 %

Recyklovatelné materiály: 89 %

Spotřeba v pohotovostním režimu: 0 W
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