
 

 

Philips Viva Collection
Konyhai robotgép

750 W
Kompakt, 3 az 1-ben kialakítás
2 literes tál
Több mint 28 funkciót nyújtó 
tartozékok

HR7762/90
Receptek széleskörű választéka, minimális erőfeszítés
Készíthetők házias sütemények, egytálételek, saláták és sok egyéb

A Philips konyhai robotgép kompakt, 3 az 1-ben készüléke egy 2 literes tálból, egy 
turmixgépből és egy darálóból áll. Tartalmaz továbbá 4 rozsdamentes acél tárcsabetétet, 
amelyekkel többféle kedvenc ételét elkészítheti. Tárolóeszköz tartozékként mellékelve.

Egyszerűen könnyed
• Színkódos tartozékok sebességkombinációk
• Jól illeszkedő tartozékok és eszközök az egyszerű összeszerelés érdekében
• Praktikus kialakítású tartozéktároló mellékelve

Receptek maximális választéka
• Akár 5 adag egyszerre

Erőteljes precizitás
• Hatékony feldolgozást biztosító, 750 W-os motor
• PowerChop technológia a kiemelkedő aprítási teljesítményért
• 2 sebességbeállítás és impulzuskapcsoló a tökéletes kezelhetőségért
• A tartozékokkal több mint 28 funkció végezhető el könnyedén

Tartós és megbízható
• Rozsdamentes tárcsák szeleteléshez (pl.hasábburgonya),aprításhoz,daráláshoz
• Mosogatógépben mosható tartozékok
• Ütésálló kehely nagy igénybevételhez



 Hatékony feldolgozás

Ez a Philips konyhai robotgép erős, 2 
sebességfokozatú motorja és 
impulzuskapcsolója erőt és könnyű 
vezérelhetőséget biztosít a kívánt recept 
elkészítéséhez.

PowerChop technológia

A PowerChop technológia a pengeforma, a 
vágási szög és a belső edény kombinálásával 
kiváló aprítási teljesítményt biztosít lágy és 
kemény hozzávalók esetén is. Tökéletes 
megoldás pürékhez és süteménytészták 
keveréséhez egyaránt.

Tartozékok több mint 28 funkcióhoz

A mosogatógépben mosható tartozékok a 
következők: dagasztóhorog tészták 

keveréséhez és dagasztásához; rozsdamentes 
acél aprítókés húsok és zöldségek 
darabolásához; különféle szeletelő- és 
reszelőtárcsák; 1 literes, ütésálló kehely 
különböző alapanyagok mixeléséhez, 
aprításához és keveréséhez; egy elegyítőtárcsa 
tejszínhab és majonéz készítéséhez. Egy daráló 
feltét, például kávészemek őrléséhez.

Akár 5 adag egyszerre

A bőséges méretű, 2,1 literes (1,5 liter 
működési kapacitású) tálnak köszönhetően 
egyszerre akár 5 adag krémleves is 
elkészíthető.

Ütésálló kehely

Az 1,75 literes, 1 literes működési kapacitású 
kehely 5 adag turmix egyidejű készítésére is 
alkalmas.

Jól illeszkedő tartozékok és eszközök

Ezt a Philips konyhai robotgépet nagyon 
könnyű összeszerelni. Alkatrészei könnyen 
egymásba pattinthatók az intelligensen 
megtervezett, egymásba illeszkedő 
tartozékoknak köszönhetően.

Színkódos tartozékok/sebességek
Az optimális eredmény érdekében párosítsa a 
tartozékhoz és a megfelelő 
sebességfokozathoz tartozó színeket.

Mellékelt tartozéktároló

A tartozéktároló doboz a Philips konyhai 
robotgép összes tartozékát kényelmesen a 
felhasználó keze ügyében tartja. Emellett segít 
az éles, rozsdamentes acél tartozékokat 
egymástól biztonságosan elkülöníteni!
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Fénypontok
Konyhai robotgép
750 W Kompakt, 3 az 1-ben kialakítás, 2 literes tál, Több mint 28 funkciót nyújtó tartozékok
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Általános műszaki adatok
• Sebességfokozatok: 2 + pulzálás
• Termék mérete (H x Sz x M): 210 x 210 x 368 mm
• RPM-turmixgép és daráló (max): Akár 21000 

fordulat/perc
• RPM-turmixgép és daráló (min): Akár 16500 

fordulat/perc
• Kábel hossza: 1 m
• RPM-tál (max): Akár 1900 fordulat/perc
• Turmixkehely mérete: 1,75 l-es
• RPM-tál (min): Akár 1500 fordulat/perc
• Turmixkehely névleges kapacitása: 1,0 l
• Tál működési kapacitása: 1,5 l (száraz alapanyagok/

folyadékok)
• Tál kapacitása: 2 L
• Tál működési kapacitása.: 500 g (liszt)
• Daráló űrtartalma: 250 ml

Tartozékok
• Tartozéktároló doboz

• Elegyítő tárcsa
• Hasábburgonya-tárcsa
• Granulálótárcsa
• Daráló
• Dagasztótartozék
• Megfordítható tárcsa: szeletelés/aprítás(durva/

finom)
• S-alakú rozsdamentes acél aprítókés
• Turmixkehely

Kivitelezési jellemzők
• Szín(ek): Fekete

Műszaki adatok
• Feszültség: 220–240 V
• Tápellátás: 750 W
• Frekvencia: 50–60 Hz
• Biztonság: Fedél- és edényérzékelés, mechanikus 

1,5 mp-es kapcsoló
•
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