
 

Konyhai robotgép

Robust Collection

 

1200 W

4 l-es tál

 

HR7781/00

Egy életre szóló konyhai eszközök
Kemény alapanyagok feldolgozása és egyszerű tisztítás

Ezzel az ötletes tartozékokkal rendelkező nagy teljesítményű készülékkel a

legnehezebben turmixolható alapanyagokat is könnyedén kezelheti. Ez a konyhai

robotgép a mindennapi otthoni főzést élvezetessé tevő, tartós konyhai eszközök

Robust termékcsaládjának tagja.

Masszív felépítés

Tömör fém alapzat

4 l-es törésálló tál

Energiatakarékos 1200 W-os motor

5 éves garancia a termékre és 15 éves garancia a motorra

Alapvető funkciók – tökéletesen

Innovatív dagasztó kampó akár 2 kg sűrű tészta készítéséhez

Innovatív dupla habverő a tökéletes keveréshez

3 fém tárcsa a szeleteléshez, reszeléshez és julienne szeleteléshez

Tartós rozsdamentes acél aprítókés

Széles adagolócső a nagyobb darabokhoz

Tál elvezető nyílásokkal és mosogatógépben tisztítható alkatrészekkel

Technológia – ahol számít

Sima, perem nélküli felületek a könnyebb tisztíthatóságért



Konyhai robotgép HR7781/00

Fénypontok

3 fém tárcsa

3 rozsdamentes acél tárcsa: 1 a julienne

szeleteléshez vagy hasábburgonya

aprításához, 1 a közepes és kis szeleteléshez,

és 1 a közepes és kis reszeléshez.

Tartós acél aprítókés

A tartós rozsdamentes acél aprítókés

másodpercek alatt tökéletesen felvágja az

alapanyagokat.

Dupla habverő

A dupla habverő könnyű vagy közepes

sűrűségű tészta keverésére használható. A

dupla habverővel sokkal rövidebb idő alatt

érhet el tökéletes eredményt. A két habverő

jobban felhabosítja a tojásfehérjét vagy

tejszínt.

Innovatív dagasztó kampó

Az innovatív dagasztó kampók kemény

alapanyagokhoz készültek, és akár 2 kg sűrű

tésztát is készíthet a segítségükkel. A gyors

teljesítménynek köszönhetően a tészta percek

alatt, vagy akár egy percnél is kevesebb idő

alatt elkészül.

Energiatakarékos 1200 W-os motor

Az 1200 W-os motor egyszerre akár 2 kg

kenyér- vagy pizzatészta elkészítésével is

boldogul

Könnyebb tisztítani

A konyhai robotgépet a könnyű tisztíthatóságra

tervezték. A sima, perem nélküli felületeken

nem tapad meg az étel, így a tisztítás

gyerekjáték.

Tömör fém alapzat

A konyhai robotgép tartós anyagokból készült.

A törzs teljes fém borítású, a tartozékok pedig

rozsdamentes acélból és Zytel műanyagból

készültek, hogy bírják az igénybevételt.

Széles adagolócső

A széles adagolócső nagyobb darab

alapanyagok és egész gyümölcsök

befogadására is képes. Többé nincs szükség az

előaprításra.

Kiterjesztett termékgarancia

A termékre vonatkozó 5 éves garancia és a

motorra vonatkozó 15 éves garancia a vásárlást

követő 3 hónapon belül megtett regisztráció

után lép életbe.
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

2 sebességfokozat

Csúszásmentes lábak

Beépített kábeltároló

Receptfüzet

Tartozékok

Tojás alakú habverő: Habveréshez, keveréshez,

tésztakészítéshez és elegyítéshez

Dagasztótartozék: Dagasztáshoz és erős

dagasztáshoz, tészta keveréséhez

Rozsdamentes acél aprítókés: aprítás, vágás,

morzsolás, pürésítés, darálás

Metélési és hasábburgonya-lemez: Vékonyra

metéléshez és hasábburgonya készítéséhez

Kétoldalú reszelőtárcsa: Közepes vagy finom

reszeléshez

Kétoldalú szeletelőtárcsa: Közepes vagy

finom szeleteléshez

Betétek/tárcsák száma: 3

Kivitelezési jellemzők

Lemezek, aprítókés: Rozsdamentes acél

Szín(ek): Alumínium és szürke

Műszaki adatok

Edény (száraz) kapacitása: 4 l

Edény kapacitása (száraz): 4 l

Edény kapacitása (tészta): 2000 g

Edény kapacitása (liszt): 1000 g

Sebességfokozatok: 2 + pulzálás

Frekvencia: 50/60 Hz

Tápellátás: 1200 W

Feszültség: 220-240 V

Biztonságos: Biztonsági zárrendszer a fedél és

edényérzékeléshez

Vezetékhossz: 1,5 m

Magasabb sebesség: 1500 fordulat/perc

Alacsonyabb sebesség: 600 fordulat/perc

Méretek

Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 47,5 x 39,0 x

42,6

Termék tömege: 8,6 kg

Tömeg csomagolással együtt: 10,4 kg

Egyszerűen tisztítható

Tál elvezető nyílásokkal

Mosogatógépben tisztítható tartozékok

Sima, perem nélküli felületek

Garancia

Kiterjesztett garancia: 5 éves garancia a

termékre és 15 éves garancia a motorra

Fenntarthatóság

Újrahasznosított anyagokból előállítva: 25 %

Újrahasznosítható anyagok: 89 %

Energiafogyasztás készenléti módban: 0 W
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