
Mutfak robotu

HR7739

Çok yönlü ve zahmetsiz
Kolay Montaj sistemi sayesinde tüm parçalar kolayca takılır ve sökülür

Bu mutfak robotu, parçalamadan öğütmeye kadar çok çeşitli işlemleri yapabileceğiniz çok yönlü bir aksesuar

setiyle birlikte gelir. Benzersiz takma/sökme sistemi sayesinde hazne ve kapak yerine zahmetsizce takılır.

Çok yönlü

29-33 işlev

Güçlü 800 W motor en zorlu malzemelerle bile başa çıkabilir.

Zahmetsiz

Kolay Montaj düğmesiyle tek dokunuşla takma ve sökme

360 derece takma

1,8 l çorba, 1,25 kg hamur kapasiteli XL kase

Basit simgeler her uygulama için hız seçimine yardımcı olur

Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar



Mutfak robotu HR7739/55

Özellikler Teknik Özellikler

29-33 işlev

Bu mutfak robotu serisiyle, ufalama ve krema

yapmaktan, yedirmeye 29-33 farklı pişirme

tekniğini ("işlevler" olarak adlandırılmıştır)

kullanarak sonsuz çeşitlilikte yemekler

yaratabilirsiniz. Pişirme işlevlerinin tam sayısı

modele göre değişir: HR7735 ve HR7739 29

pişirme işlevi sunar, HR7740 31 işlev, HR7744

32 işlev sunar ve HR7745 33 işlev sunarak size

en yüksek esnekliği verir.

Tek dokunuşla takma ve sökme

Bir mutfak robotunun takılması ve sökülmesi

hiç bu kadar kolay olmamıştı: artık doğru takma

konumunu bulmak için kase ve kapakla

uğraşmak yok: yalnızca Kolay Montaj

düğmesine basarak istediğiniz açıda takın ve

sökün.

360 derece takma

Kase ve kapağın alt tarafının özel tasarımı

sayesinde artık onları yerine oturtmak için

doğru konumu aramanıza, evirip çevirmenize

gerek yok. Her açıdan, çaba sarf etmeden

yerlerine oturmaları için tasarlanmışlardır.

XL kase

Ekstra geniş kase size büyük çalışma hacmi

sunar: 1,25 kg'a kadar ağır hamur, 2 kg'a kadar

hafif hamur, 1,8 l'ye kadar çorba ve 7 yumurta

akı alabilir.

Teknik spesifikasyonlar

Kordon uzunluğu: 100, gövde üzerinde çift

izolasyonlu fiş m

Motor: Evrensel, radyo/tv etkileşimi

önlenmiştir

Güç: 800 W

Kase içeriği: 3,6 ve 2,5 l

Gerilim: 220-240 V

Frekans: 50-60 Hz

Renkler: Turuncu ve mısır kabuğu sarısı hareli

beyaz

Temizleme: Tüm aksesuarlar bulaşık

makinesinde yıkanabilir, Kolay temizleme

düğmesi

Kase kuru hacim kapasitesi: 3,6 l

Kase ıslak çalışma kapasitesi: 1,8 l

Kase hamur çalışma kapasitesi: 1250 gr

Kase un çalışma kapasitesi: 750 gr

Blender çalışma kapasitesi: 1,5 l

Güvenlik: Motoru koruyan otomatik olarak

sıfırlanabilir kesme

Hızlar: 2+ darbe

Tasarım özellikleri

Muhafaza, blender kapağı, yiyecek itici,

gömme kase: PP

Blender kolu, narenciye sıkacağı, yoğurma

aksesuarı: PP

Kase, kapak, blender kavanozu, blender kabı,

güvenlik tapası: SAN

Bulamaç bıçağı

Ek bıçak tutacağı: ABS

Metal bıçak ve ek bıçaklar: Paslanmaz çelik

ve ABS

Aksesuarlar

Blender ölçeği (1,5 l): Meyveleri karıştırmak,

püre yapmak ve çalkalanması için

Yoğurma aparatı: Tüm hamur çeşitlerini

yoğurmak ve karıştırmak için

Paslanmaz çelik bıçak: Sebze ve meyveleri

orta kalınlıkta dilimlemek için

Doğrama ek bıçağı orta: Sebzeleri, meyveleri

orta kalınlıkta doğramak için

Öğütücü ek bıçağı orta: Patatesleri küçük

parçalara ayırmak için

Bulamaç diski: Çalkalama, çırpma ve bulamaç

hazırlama uygulamaları için

Dilimleme ek bıçağı orta: Meyve ve

sebzelerin orta boyda dilimlenmesi için
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