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Nepřekonatelné výsledky, snazší, než si myslíte
Koláče, chléb, pizza, sušenky, smoothies, polévky a další

Představujeme vám zcela nový kuchyňský robot Philips – bezkonkurenční výkon a všestrannost, jednodušší, než

jste si mysleli!

Bezkonkurenční výsledky hnětení, mixování i šlehání

Výkonný 900W motor pro konzistentní a bezkonkurenční výsledky

Planetární míchání zajistí dokonalé promísení ingrediencí

7 rychlostí a pulzní režim pro maximální kontrolu

4l kovová nádoba na až 1 300 g těsta

Kovový hnětací hák, šlehač a metla, navrženo pro výkon

Všestranné a vysoce výkonné příslušenství

1,25l nádoba mixéru s odnímatelným nožem, který se snadno čistí

1,5l kuchyňský robot, který krájí na plátky, seká, drtí a vytváří granule

Lis na citrusy pro čerstvou šťávu za pár minut

Jednodušší, než jste si mysleli

Unikátní otevřené rameno pro přístup do celé nádoby, jednodušší připojování nástrojů

Jednodušší čištění díky zaobleným okrajům a krytému pantu

Nádoba a díly příslušenství vhodné do myčky na nádobí

Rychlé uvolnění přísavek pro jednoduché zvedání a přenášení



Kuchyňský robot HR7954/00

Přednosti

Výkonný 900W motor

Výkonný 900W motor pro konzistentní a

bezkonkurenční výsledky.

Planetární míchání

Planetární míchání umožňuje, aby se nástroje

pro hnětení, míchání a šlehání místo běžného

kruhového pohybu pohybovaly jedinečným

pohybem vzad a vpřed a dosáhly tak do všech

míst v misce, takže výsledkem je důkladné a

hladké promíchání ingrediencí.

4l kovová nádoba s držadlem

Velká, robustní 4l kovová nádoba umožní

pohodlné hnětení až 1 300 g těsta, takže

můžete udělat až 12 pizz nebo 2 bochníky

chleba najednou. Kovové držadlo zajistí

snadné přenášení nádoby a vylévání těsta.

Kryt proti postříkání zároveň brání vystříknutí

během použití.

7 regulací rychlosti a pulzní režim

Několik rychlostí a pulzní režim zajistí

maximální kontrolu při přípravě nekonečné řady

receptů.

Odolné kovové nástroje pro mísy

Kovový hnětací hák, šlehač a metla se snadno

nasazují jednoduchým pootočením. Speciálně

navržený hnětací hák napodobuje ruční

hnětení a zpracuje hladké těsto bez hrudek.

Unikátní otevřené rameno pro jednodušší

použití

Otevřené rameno se vysune nahoru do

praktické pozice, takže můžete snadno

k nádobě připojovat nebo odpojovat nástroje.

Rameno lze opět uzavřít jednoduchým

zatlačením jednou rukou. Díky otevřenému

ramenu máte také přístup k celé nádobě, což je

praktické při kontrole konzistence nebo

přidávání ingrediencí.

1,25l nádoba mixéru

Vysoce výkonný nástavec mixéru se

čtyřhvězdičkovým nožem, který pracuje na bázi

špičkové technologie mixování společnosti

Philips, jednoduše mixuje ovoce, vyrábí

zeleninová pyré a drtí led. Díky tomu si během

pár minut můžete vychutnat smoothies,

omáčky, dipy nebo jídlo pro děti.

1,5l kuchyňský robot

Nádoba kuchyňského robotu, která se snadno

připojuje, s kotouči určenými ke krájení na

plátky, sekání, drcení nebo granulování všech

druhů ingrediencí od zeleniny až po ořechy a

sýr.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Včetně příslušenství

Kovová nádoba 4 l: Ano

1,2l mixér: Ano

1,5l kuchyňský robot s kotouči: Ano

Lis na citrusy: Ano

Kovový hnětací hák: Ano

Specifikace provedení

Barva(y): Bílá a žlutá

Materiál krytu: ABS

Materiál nástrojů k nádobě: Kov

Materiál misky: Nerezová ocel

Obecné specifikace

Rychlost: 7 + pulzní funkce

Technické údaje

Spotřeba: 900 W
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