
 

Robot kuchenny

7000 Series

 
1300 W

Niewielki zestaw 4 w 1

Pojemnik 3,4 l

Jedno naciśnięcie przycisku

 

HR7778/00

Siekaj, krój, szatkuj, ugniataj, ubijaj i miksuj
Stwórz swoje ulubione przepisy z pomocą technologii PowerChop i nie tylko

Robot kuchenny z serii 7000 to wszechstronne urządzenie kuchenne. Dzięki innowacyjnej metalowej końcówce

do wyrabiania ciasta, silnikowi o dużej mocy (1300 W) oraz możliwości wyrabiania ciasta za jednym

naciśnięciem przycisku pieczenie chleba jest niezwykle proste.

Pieczenie chleba i ciast stało się bardzo proste

Podwójna, metalowa końcówka do ubijania śmietany i białek

Metalowa końcówka do wyrabiania ciasta zapewnia idealne ciasto na chleb

Część tnąca do miksowania i mieszania ciasta

Pewna regulacja mocy i prędkości

Technologia PowerChop zapewnia doskonałe efekty siekania

Ciasto na chleb, ubijanie i lód po jednym naciśnięciu przycisku

Łatwe korzystanie i czyszczenie bez wysiłku

Tarcze XXL o średnicy 18 cm umożliwiają szybsze przetworzenie wszystkich składników

Akcesoria można myć w zmywarce

Duży pojemnik i dzbanek blendera — posiłki dla całej rodziny

Starannie dobrane akcesoria zapewniają doskonałe rezultaty

Tarcze ze stali szlachetnej do siekania, szatkowania, rozdrabniania i frytek

Wyciskarka do cytrusów i sokowirówka odśr. z metal. siateczką (6 szkl. soku)
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Zalety

Podwójna, metalowa końcówka do ubijania

Podwójna, metalowa końcówka do ubijania

włączana jednym naciśnięciem przycisku ubija

białka (ich objętość wzrasta do 600%) i

śmietanę (jej objętość wzrasta do 200%).

Przygotowywanie pysznych deserów nigdy nie

było tak proste!

Innowacyjna metalowa końcówka do

wyrabiania ciasta

Dzięki silnikowi o dużej mocy ta metalowa

końcówka szybko formuje kulę ciasta z

poszczególnych składników. Po uformowaniu

ciasta innowacyjna końcówka wyrabia je z

odpowiednią siłą, aby otrzymać smaczny

chleb.

Część tnąca

Część tnąca do miksowania i mieszania ciasta

Technologia PowerChop

Technologia PowerChop to połączenie kształtu

ostrza, kąta cięcia i wewnętrznego pojemnika,

które gwarantuje doskonały efekt siekania

zarówno miękkich, jak i twardych składników, a

także sprawdza się doskonale podczas

przygotowywania przecierów oraz mieszania

ciasta!

Jedno naciśnięcie przycisku

Oprócz 12 ustawianych ręcznie prędkości i

ustawienia pulsacyjnego robot kuchenny

Avance jest wyposażony w 3 automatyczne

przyciski. Aby ich użyć, wystarczy ustawić

pokrętło w pozycji „ON” i nacisnąć jeden z

przycisków. Silnik automatycznie ustawi

odpowiednią prędkość i automatyczne funkcje

pulsacyjne, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Tarcze XXL umożliwiające szybsze wykonanie

pracy

Dzięki tarczom XXL o średnicy 18 cm robot

kuchenny firmy Philips umożliwia szybsze

wykonanie pracy, zapewniając tym samym

oszczędność czasu i wysiłku podczas

gotowania.

Akcesoria można myć w zmywarce

Wszystkie akcesoria robota kuchennego

Philips znajdujące się w zestawie można myć

w zmywarce.

Pojemnik XL i dzbanek blendera

Bardzo duży pojemnik o pojemności 3,4 litra

ma pojemność roboczą 2 litry, co pozwala

zmieścić nawet 7 porcji zupy, 7 białek lub 1,7

kg ciasta. Z kolei dzbanek blendera o

pojemności 2,2 litra pozwala zmieścić 1,5 litra

składników na maksymalnie 5 porcji koktajlu

za jednym razem.

4 tarcze ze stali szlachetnej

Ten robot kuchenny jest wyposażony w 4

dodatkowe tarcze ze stali szlachetnej: 1

dwustronną tarczę do rozdrabniania (na drobno

i na grubo) do wszelkich rodzajów warzyw, 1

tarczę rozdrabniającą do sera i ziemniaków, 1

tarczę do krojenia warzyw w cienkie słupki i 1

tarczę do krojenia ziemniaków na frytki.

Sokowirówka odśrodkowa na 6 szklanek

napoju

Ten robot kuchenny jest wyposażony w

profesjonalne akcesoria do wyciskania soku.

Duży otwór na produkty i opatentowany, duży,

metalowy filtr siatkowy zapewniają nawet o

200% szybsze wyciskanie soku w porównaniu

z innymi robotami kuchennymi z sokowirówką.

Opatentowany filtr z mikrosiateczką ze stali

szlachetnej pozwala wycisnąć sok do ostatniej

kropli. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia

szybkie czyszczenie i wygodne

przechowywanie urządzenia.
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Część tnąca z ostrzem „S”,

Wyciskarka do cytrusów, Narzędzie do

czyszczenia, Narzędzie do szatkowania na

grubo, Narzędzie do siekania na grubo,

Podwójna trzepaczka, Narzędzie do

szatkowania na drobno, Narzędzie do siekania

na drobno, Narzędzie robota kuchennego,

Dzbanek, Narzędzie do wyrabiania ciasta,

Dwustronna tarcza, Łopatka

Informacje ogólne

Regulowane tarcze do krojenia: 1–7 mm

Funkcje: 32+

Liczba poziomów prędkości: 12 + pulsacyjna

Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w

zmywarce, Wbudowany schowek na przewód,

Stopy antypoślizgowe, Wyłącznik, Funkcja

pulsacyjna, Schowek

Dane techniczne

Moc: 1300 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 1,2 m

Obr./min — blender (maks.): 20 000 obr./min

Obr./min — pojemnik (maks.): 1700 obr./min

Maksymalna pojemność pojemnika: 3,4 L

Efektywna pojemność pojemnika: 2 L

Maksymalna pojemność dzbanka blendera:

2,2 l

Pojemność robocza dzbanka blendera: 1,5 l

Wykończenie

Materiał akcesoriów: Stal szlachetna/plastik

Materiał dzbanka: Tworzywo SAN

Materiał korpusu: Stal szlachetna

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

289 x 254 x 436 mm

* Akcesoria opcjonalne nie są dostępne na wszystkich

rynkach.
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