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4 l nádoba

 

HR7781/00

Kulinárske nástroje na celý život
Zvládne aj odolné prísady a jednoducho sa čistí

Využite naplno toto výkonné zariadenie, ktoré si poradí aj s tými najodolnejšími

prísadami a má dômyselné príslušenstvo. Tento kuchynský robot je súčasťou

kolekcie Robust Collection, čo je zostava odolných kuchynských nástrojov, ktoré

zmenia domáce varenie na každodennú zábavu.

Robustné telo

Pevná kovová základňa

Nerozbitná 4 l nádoba

Energeticky účinný 1200 W motor

5-ročná záruka na výrobok a 15-ročná záruka na motor

Základné funkcie – zdokonalené

Inovatívny hák na miesenie zvládne až 2 kg hustého cesta

Inovatívna dvojitá šľahacia metlička na dokonalé šľahanie

3 kovové disky na krájanie, drvenie a prípravu pásikov

Odolný nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele

Do širokej podávacej trubice sa vmestia aj objemné prísady

Nádoba s odtokovými otvormi a príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu

Technológia – tam, kde je potrebná

Hladké plochy bez lemov umožňujú oveľa jednoduchšie čistenie
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Hlavné prvky

3 kovové disky

Má 3 kovové disky z nehrdzavejúcej ocele: 1 na

prípravu pásikov alebo hranolčekov, 1 na

stredne hrubé a jemné krájanie, 1 na stredne

hrubé a jemné strúhanie.

Odolný nôž na sekanie

Odolný nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele

za pár sekúnd dokonale poseká prísady.

Dvojitá šľahacia metlička

Dvojitú šľahaciu metličku možno používať na

šľahanie riedkeho až stredne hustého tekutého

cesta. S dvoma metličkami možno výsledok

dosiahnuť rýchlejšie. Dve metličky vmiesia do

vaječných bielok alebo krému viac vzduchu.

Inovatívny hák na miesenie

Inovatívny hák na miesenie spracuje odolné

prísady a poradí si až s 2 kg hustého cesta.

Pracuje veľmi rýchlo, takže cesto budete mať

hotové za niekoľko minút či dokonca do jednej

minúty.

Energeticky účinný 1200 W motor

1200 W motor zvládne viac ako 2 kg

chlebového alebo pizzového cesta.

Jednoduchšie čistenie

Tento kuchynský robot je optimalizovaný na

čistenie. Má plochy hladké a bez lemov, takže

pokrmy neuviaznu a čistenie bude maximálne

jednoduché.

Pevná kovová základňa

Kuchynský robot je vyrobený z odolných

materiálov. Má celokovové telo a je vybavený

príslušenstvom vyrobeným z nehrdzavejúcej

ocele a plastov Zytel, ktoré pri používaní

odolajú vysokej námahe.

Široká podávacia trubica

Široká podávacia trubica je určená pre

objemné prísady a celé ovocie. Takže už ich

nikdy nebudete musieť vopred nakrájať.

Predĺžená záruka na výrobok

5-ročná záruka na výrobok a 15-ročná záruka

na motor bude poskytnutá po registrácii do 3

mesiacov od zakúpenia.
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Technické údaje

Všeobecné špecifikácie

2 rýchlosti: áno

Protisklzové nožičky: áno

Integrovaný priestor na uloženie kábla: áno

Brožúra s receptami: áno

Príslušenstvo

Metlička: Na šľahanie, miešanie, miesenie a

emulgáciu

Nástroj na miesenie: Na bežné miesenie,

miesenie hustých surovín, vymiešavanie cesta

Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele:

sekanie, krájanie, drvenie, roztláčanie, krájanie

na jemno

Disk na prípravu tenkých pásikov/hranolčekov:

Na prípravu dlhých a tenkých pásikov alebo

zemiakových hranolčekov

Obojstranný disk na strúhanie: Na stredne

hrubé a jemné strúhanie

Obojstranný disk na krájanie: Na stredne

hrubé a jemné krájanie

Počet nástavcov/diskov: 3

Špecifikácia dizajnu

Disky, čepeľ na sekanie: Nehrdzavejúca oceľ

Farba(y): Hliníková a pemzová sivá

Technické špecifikácie

Kapacita suchej hmoty v mise: 4 l

Kapacita objemu misy - tekutiny: 4 l

Kapacita misy - cesto: 2000 g

Kapacita misy - múka: 1000 g

Rýchlosti: 2 + pulzný

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 1200 W

Napätie: 220-240 V

Bezpečnosť: Bezpečnostný systém

uzamykania s rozlišovaním prítomnosti veka a

misky

Dĺžka kábla: 1,5 m

Vyššia rýchlosť: 1500 ot./min.

Nižšia rýchlosť: 600 ot./min.

Rozmery

Rozmery škatule (Š x V x H): 47,5 x 39,0 x

42,6

Hmotnosť výrobku: 8,6 kg

Hmotnosť vrátane balenia: 10,4 kg

Jednoduché čistenie

Nádoba s odtokovými otvormi: áno

Príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu:

áno

Hladké plochy bez lemov: áno

Záruka

Rozšírená záruka: 5-ročná záruka na výrobok a

15-ročná záruka na motor

Udržateľnosť

Vyrobené z recyklovaných materiálov: 25 %

Recyklovateľné materiály: 89 %

Spotreba v pohotovostnom režime: 0 W

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑04‑24

Verzia: 8.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

