
Mutfak robotu

 

350 W

2,1 L hazne

 

HR7605/10

Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
Kolayca depolanabilen mutfak robotu

Bu Philips Mutfak Robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan

tasarruf sağlayan, çok işlevli bir çözümdür. Tek bir cihazla 15'ten fazla işi normalden

çok daha kısa sürede yapabilirsiniz.

Mükemmel ayar

En zorlu malzemeler için 350 W güçlü motor

15'ten fazla işlevi kolayca gerçekleştirir

Kompakt

Kompakt depolama için tüm aksesuarlar hazneye sığar

Her dolaba kolayca sığacak kadar küçük



Mutfak robotu HR7605/10

Özellikler Teknik Özellikler

Son derece kompakt

Her dolaba kolayca sığacak kadar küçük

MicroStore

Microstore, kolay ve kompakt depolama için

tüm aksesuarlarınızı hazne içinde

depolamanızı sağlar.

15'ten fazla işlev

Mutfak Robotu, 15'ten fazla işlev

gerçekleştirmesini sağlayan 5 farklı aksesuara

sahiptir. Bulaşık makinesinde yıkanabilen

aksesuarlar; daha iyi karıştırma ve kuvvetli

yoğurma için yoğurma aparatı, et ve sebze

hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama

bıçağı, orta kalınlıkta doğrama, orta kalınlıkta

dilimleme ve küçük parçalara ayırma için metal

disk ek bıçaklar ve çırpılmış krema ve mayonez

gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç

diskidir.

Aksesuarlar

Ek bıçak/disk sayısı: 3

Doğrama ek bıçağı orta: Sebze ve meyveleri

orta kalınlıkta doğramak için

Dilimleme ek bıçağı orta: Sebze ve meyveleri

orta kalınlıkta dilimlemek için

Öğütücü ek bıçağı orta: Patates, peynir

öğütme

Bulamaç diski.: Çırpma, Çırpma, Bulamaç

hazırlama uygulaması

Paslanmaz çelik bıçak: doğrama, karıştırma,

yoğurma, püre yapma, karıştırma

Tasarım özellikleri

Muhafaza: PP

Anahtar ve araç tutucu: POM

Hazne, kapak, malzeme itici: SAN

Bulamaç diski: ABS

Metal bıçak ve ek bıçaklar: paslanmaz çelik

ve ABS

Teknik spesifikasyonlar

Motor: Evrensel, radyo/tv etkileşimi

önlenmiştir

Güç: 350 W

Kek hamuru kapasitesi: 250 g

Hazne içeriği: 2,1 l

Gerilim: 220-240 V

Frekans: 50-60 Hz

Renk(ler): Madeni yeşil hareli beyaz

Güvenlik: Motoru koruyan otomatik olarak

sıfırlanabilir kesme

Hızlar: 1+ darbe

Kordon uzunluğu: 75 cm

Menşei

Macaristan
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