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4 l kovová nádoba

Jednoduchá zostava 4 v 1

 

HR7954/00

Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
Koláče, chlieb, pizza, keksíky, nápoje, polievky a oveľa viac

Predstavujeme vám úplne nový kuchynský robot Philips, neprekonateľne výkonný a všestranný – jednoduchší,

než si myslíte.

Neprekonateľný výkon pri miesení, mixovaní a šľahaní

Výkonný 900 W motor ponúka konzistentne neprekonateľné výsledky

Planetárny pohyb pri mixovaní zaručí dôsledné premiešanie prísad

7-rýchlostné ovládanie a pulzný stupeň poskytujú maximálnu kontrolu

4 l kovová nádoba na až 1300 gramov cesta

Kovový hák na miesenie, šľahacia a miešacia metlička, stvorené pre výkon

Univerzálne a vysoko výkonné príslušenstvo

1,25 l nádoba na miešanie s odnímateľnou čepeľou s jednoduchým čistením

1,5 l kuchynský robot na krájanie, sekanie, strúhanie a granulovanie

Lis na citrusy na rýchlu prípravu čerstvej šťavy

Jednoduchšie, než si myslíte

Jedinečné otvorené rameno na voľný prístup k nádobe a ešte jednoduchšie pripojiteľné nástroje

Ešte jednoduchšie čistenie vďaka zaobleným hranám a zakrytému kĺbu

Nádoba a diely príslušenstva vhodné na čistenie v umývačke riadu

Prísavky s rýchlym uvoľnením na ľahké zdvíhanie a presúvanie



Kuchynský robot HR7954/00

Hlavné prvky

Výkonný 900 W motor

Výkonný 900 W motor ponúka konzistentne

neprekonateľné výsledky.

Planetárny pohyb pri mixovaní

Planetárny pohyb pri mixovaní umožňuje

nástrojom na miesenie, mixovanie a šľahanie

jedinečný pohyb smerom dozadu a dopredu

namiesto jednoduchého pohybu v kruhu,

vďaka čomu sa dostanú do všetkých kútov

nádoby. Výsledkom sú hladké, dôsledne

rozmixované prísady.

4 l kovová nádoba s rúčkou

Veľká, robustná 4 l kovová nádoba pohodlne

vymiesi až 1300 gramov cesta, takže môžete

naraz pripraviť až 4 30 cm pizze alebo

2 bochníky chleba. Vďaka kovovej rúčke ju

môžete ľahko prenášať a prelievať z nej. A pred

vyšplechnutím zatiaľ chráni špeciálny kryt.

7-rýchlostné ovládanie a pulzný stupeň

Niekoľko rýchlostí a pulzný stupeň poskytujú

maximálnu kontrolu pre neobmedzené

množstvo receptov.

Silné nástroje pre kovovú nádobu

Kovový hák na miesenie, šľahaciu a miešaciu

metličku zaistíte na miesto jednoduchým

otočením. Špeciálne navrhnutý hák na

miesenie napodobňuje miesenie rukou, čo

zaručuje hladké cesto bez hrudiek.

Jedinečné otvorené rameno na jednoduchšie

používanie

Otvorené rameno sa vyklápa nahor do

praktickej polohy, takže môžete jednoducho

pripojiť a odpojiť nástroje nádoby. Opäť ho

môžete zavrieť jednoduchým zatlačením jednej

ruky. Otvorené rameno taktiež poskytuje voľný

prístup k nádobe, čo oceníte pri kontrole

konzistencie alebo pridávaní prísad.

1,25 l nádoba na miešanie

Vysoko výkonný nadstavec na mixér so 4-

hviezdicovou čepeľou je založený na

poprednej technológii mixérov svetovej triedy

Philips, pričom mixuje ovocie, zeleninové pyré

a s ľahkosťou drví ľad. Môžete si tak behom

niekoľkých minút vychutnávať kokteily, omáčky,

krémy a detskú stravu.

1,5 l kuchynský robot

Jednoducho pripojiteľná nádoba kuchynského

robota s vyhradenými diskami na krájanie,

sekanie, strúhanie alebo granulovanie prísad

rôzneho druhu od zeleniny až po orechy či syr.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Pribalené príslušenstvo

4 l kovová nádoba: áno

1,2 l mixér: áno

1,5  kuchynský robot s diskami: áno

Lis na citrusy: áno

Kovový hák na miesenie: áno

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Biela a žltá

Obalový materiál: ABS

Materiál nástrojov misy: Kov

Materiál misy: Nehrdzavejúca oceľ

Všeobecné špecifikácie

Rýchlosti: 7 + pulzný stupeň

Technické špecifikácie

Príkon: 900 W
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