
 

Robot planetarny

Avance Collection

 
900 W

7 prędkości i funkcja pulsacji

Urządzenie 6 w 1, łatwy montaż

 

HR7958/00
Mistrzowskie rezultaty — łatwiej niż myślisz
Ciasto, chleb, pizza, ciasteczka, koktajle, zupy i nie tylko

Przedstawiamy zupełnie nowy robot planetarny firmy Philips oferujący

niezrównaną wydajność i wszechstronność — praca w kuchni staje się łatwiejsza,

niż można by oczekiwać!

Wyjątkowe efekty wyrabiania ciasta, miksowania i ubijania

Wydajny silnik o mocy 900 W zapewnia niezrównane rezultaty za każdym razem

Planetarne mieszanie, ubijanie i ugniatanie umożliwia dokładne wymieszanie

składników

7 prędkości i funkcja pulsacji zapewniają maksymalną kontrolę

Metalowa misa 4 l umożliwia wyrobienie ciasta o masie maks. 1,3 kg

Solidne metalowe końcówki do wyrabiania ciasta, mieszania i ubijania

Różnorodne, solidne akcesoria

Dzbanek blendera 1,25 l z łatwym w czyszczeniu, odłączanym ostrzem

Robot kuchenny 1,5 l do krojenia, siekania, szatkowania i rozdrabniania

Wyciskarka do cytrusów pozwala w kilka minut przygotować świeży sok

Młynek

Maszynka do mięsa z automatycznym zasysaniem

Praca w kuchni staje się łatwiejsza, niż można by oczekiwać

Wyjątkowe, otwierane ramię zapewnia pełny dostęp do misy i łatwiejsze zakładanie

akcesoriów

Łatwiejsze czyszczenie dzięki zaokrąglonym krawędziom i zasłoniętemu zawiasowi



Robot planetarny HR7958/00

Zalety

Silnik o dużej mocy — 900 W

Wydajny silnik o mocy 900 W zapewnia

niezrównane rezultaty za każdym razem.

Planetarne mieszanie

Planetarne mieszanie polega na tym, że

akcesoria do wyrabiania, mieszania i ubijania

poruszają się wyjątkowym ruchem do przodu i

do tyłu, a nie tylko po okręgu. Pozwala to na

dotarcie do wszystkich zakamarków misy, co

skutkuje gładko i dokładnie wymieszanymi

składnikami.

Metalowa misa 4 l z uchwytem

Duża, solidna metalowa misa 4 l pozwala z

łatwością wyrobić ciasto o masie nawet 1,3 kg,

co umożliwia przygotowanie za jednym razem

ciasta na 4 pizze o średnicy 30 cm lub 2

bochenki chleba. Metalowy uchwyt ułatwia

przenoszenie i nalewanie. Osłona

przeciwrozpryskowa zapobiega chlapaniu

podczas użytkowania.

7 prędkości i funkcja pulsacji

Wiele prędkości i funkcja pulsacji zapewniają

maksymalną kontrolę podczas

przygotowywania różnorodnych dań.

Solidne akcesoria do metalowej misy

Metalowe końcówki do wyrabiania ciasta,

mieszania i ubijania można łatwo zamocować,

wykonując jeden ruch nadgarstkiem.

Specjalnie zaprojektowana końcówka do

wyrabiania ciasta naśladuje wyrabianie ręką,

aby zapewnić gładkie ciasto bez grudek.

Wyjątkowe, otwierane ramię ułatwia

użytkowanie

Otwierane ramię odchyla się do praktycznej

pozycji, co ułatwia montowanie i zdejmowanie

akcesoriów. Ramię można opuścić jednym

prostym ruchem ręki. Ponadto zapewnia ono

pełny dostęp do misy, co niezwykle przydaje

się podczas sprawdzania konsystencji lub

dodawania składników.

Dzbanek blendera 1,25 l

Stworzona w oparciu o światowej klasy

technologię miksowania firmy Philips,

efektywna nasadka blendera z 4-ramiennym

ostrzem z łatwością miksuje owoce, robi purée

z warzyw i kruszy lód. Dzięki temu w kilka

minut możesz przygotować koktajle, sosy, dipy

lub jedzenie dla dziecka.

Robot kuchenny 1,5 l

Łatwo zakładany pojemnik robota kuchennego

ze specjalnymi tarczami do krojenia, siekania,

szatkowania i rozdrabniania wszystkich

rodzajów składników — od warzyw i orzechów

po sery.

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Akcesoria w zestawie

Blender 1,2 l

Robot kuchenny 1,5 l z tarczami

Metalowa misa 4 l

Wyciskarka do cytrusów

Młynek

Maszynka do mięsa

Metalowa końcówka do wyrabiania ciasta

Dane techniczne

Kolor(y): Biały i szary

Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Materiał akcesoriów misy: Metal

Materiał misy: Stal szlachetna

Informacje ogólne

Prędkości: 7 + funkcja pulsacji

Dane techniczne

Moc: 900 W
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