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Rezultate imbatabile, mai uşor decât ai crede
Prăjituri, pâine, pizza, biscuiţi, smoothie-uri, supe şi multe altele

Îţi prezentăm ultramodernul robot de bucătărie Philips - performanţă şi versatilitate de neegalat, mai uşor decât

ţi-ai fi închipuit!

Rezultate de neegalat la frământare, amestecare şi batere

Motor puternic de 900 W pentru rezultate vizibile de neegalat

Acţiune de amestecare cu mixer planetar pentru ingrediente amestecate corect

7 viteze şi impuls pentru control maxim

Bol din metal de 4 l pentru până la 1300 gr de aluat

Spirală metalică pentru aluat, tel şi paletă, concepute pentru performanţă

Accesorii multifuncţionale de înaltă performanţă

Vas pentru blender de 1,25 l cu lamă detaşabilă uşor de curăţat

Robot de bucătărie de 1,5 l care feliază, rade, granulează

Storcător de citrice pentru suc proaspăt în câteva minute

Mai uşor decât ţi-ai fi închipuit

Braţul liber unic pentru acces complet la bol, ustensile uşor de fixat

Mai uşor de curăţat cu margini rotunde şi balama acoperită

Bol şi accesorii lavabile în maşină

Picioare cu ventuză cu eliberare rapidă pentru ridicare şi mutare fără efort



Robot de bucătărie HR7954/00

Repere

Motor puternic de 900 W

Motor puternic de 900 W pentru rezultate

vizibile de neegalat.

Acţiune de amestecare cu mixer planetar

Acţiunea de amestecare cu mixer planetar

permite ustensilelor pentru frământare,

amestecare şi batere să execute o mişcare

unică înainte şi înapoi, nu doar să se rotească

în cerc, ajungând astfel în toate colţurile

bolului şi preparând un aluat omogen, moale.

Bol din metal de 4 l cu mâner

În bolul mare şi robust de 4 l din metal se pot

frământa uşor până la 1300 gr de aluat, astfel

că poţi pregăti 4 pizze de 12'' sau 2 pâini dintr-

un singur aluat. Mânerul din metal este uşor de

folosit şi ergonomic la turnare, iar capacul

antistropire împiedică împroşcarea în timpul

utilizării.

Control cu 7 viteze şi impuls

Multiplele viteze şi impulsul oferă control

maxim pentru o varietate largă de reţete.

Ustensile puternice pentru bolul de metal

Spirala metalică pentru aluat şi telul şi paleta

sunt uşor de fixat printr-o simplă înfiletare.

Spirala pentru aluat concepută special imită

frământarea cu mâna pentru a oferi un aluat

moale şi fără cocoloaşe.

Braţ liber unic pentru o utilizare uşoară

Braţul liber se ridică într-o poziţie practică,

astfel încât poţi fixa şi demonta uşor

ustensilele pentru bol. Îl poţi închide printr-o

simplă împingere cu mâna. Braţul liber îţi oferă

şi acces complet la bol, o caracteristică

practică atunci când verifici consistenţa sau

când adaugi ingredientele.

Vas pentru blender de 1,25 l

Având la bază tehnologia de primă clasă de la

Philips, accesoriul pentru blender prevăzut cu

lamă de 4 stele amestecă fructe, pasează

legume şi sparge gheaţa fără probleme. Astfel

puteţi prepara smoothie-uri, sosuri şi mâncare

pentru bebeluşi în câteva minute.

Robot de bucătărie de 1,5 l

Bol cu fixare uşoară pentru robotul de bucătărie

cu discuri speciale pentru felierea, tocarea,

raderea sau granularea tuturor tipurilor de

ingrediente, de la legume până la nuci şi

brânză.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Accesorii incluse

Bol din metal de 4 l

Blender 1,2 l

Robot de bucătărie cu discuri de 1,5 l

Presă de citrice

Spirală pentru aluat metalică

Specificaţii de design

Culori: Alb şi galben

Material carcasă: ABS

Material ustensile pentru bol: Metalic

Material bol: Oţel inox

Specificaţii generale

Viteze: 7 + impuls

Specificaţii tehnice

Alimentare: 900 W
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