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Výkonný pohonný systém

 

HR1581/00

Kulinářské nástroje pro každý den
Výkonné mixování pro ty nejnáročnější recepty

Užívejte si vysoce efektivní šlehací metly a háky na těsto, které vám vždy zaručí

nejlepší kvalitu. Tento šlehač je součástí kolekce Robust zaštiťující odolné

kuchyňské přístroje, které dělají z každodenního vaření radost.

Robustní provedení

Pevné kovové tělo

Výkonný 360W motor

3letá záruka po registraci

Podstatné náležitosti – dokonale zvládnuté

Vysoce efektivní šlehací metly z nerezové oceli a háky na těsto

Komfortní inovativní rukojeť a pohodlná odkládací poloha

3 nastavení rychlosti a funkce Turbo pro jakýkoli recept

Snadno čistitelné povrchy a příslušenství omyvatelné v myčce

Technologie – tam, kde na tom záleží

Výkonný pohonný systém pro těžké těsto až do hmotnosti 1 kg



Šlehač HR1581/00

Přednosti

Výkonný 360W motor

Výkonný 360W motor byl speciálně vyvinut

tak, aby zajistil nejlepší výkon při optimální

spotřebě energie pro rovnoměrné zpracování až

jednoho kilogramu těsta.

3 nastavení rychlosti a Turbo

3 nastavení rychlosti a funkce Turbo umožní

využít nejrůznější recepty, od lehkého použití

až po to těžké. Nastavení Turbo můžete využít

k rychlejšímu mixování, případně můžete zvýšit

rychlost při těžkých pracích, jako je například

hnětení kvasnicového těsta.

3letá záruka

Při registraci do 3 měsíců od zakoupení

výrobku bude poskytnuta 3letá záruka na

výrobek.

Výkonný pohonný systém

Kombinace speciálně vytvořeného, energeticky

úsporného pohonného systému a velmi

účinných šlehacích metel a háků na těsto

umožňuje šlehač Robust zvládnout nejrůznější

recepty a dokonce až 1,3 kg těžkého těsta.

Komfortní inovativní rukojeť

Přístroj je předurčen k potěšení uživatelů:

nabízí totiž pohodlnou odkládací polohu a

komfortní inovativní rukojeť.

Pevné kovové tělo

Šlehač má celokovové tělo a je vybaven

šlehacími metlami a háky z nerezové oceli.

Vysoce efektivní šlehací metly z NO

Díky výkonnému a efektivnímu designu

šlehacích metel a háků v sobě šlehač Robust

spojuje nejlepší výkonnost pro šlehání,

přípravu pěny a hnětení – to vše v jednom

výrobku.

Příslušenství lze mýt v myčce

Přístroj se snadno čistí díky hladkým povrchům

a příslušenství omyvatelném v myčce.
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Specifikace

Obecné specifikace

Tlačítko turbo: Ano

Rychlost: 3

Spona na ukládání kabelu: Ano

Příslušenství

Háky na těsto: Ano

Kroucené drátěné metly: Ano

Specifikace provedení

Materiál šlehacích metel a háků na těsto:

Nerezová ocel

Materiál krytu: Litý hliník

Barva(y): Hliník a pemzově šedá

Technické údaje

Spotřeba: 360 W

Frekvence: 50/60 Hz

Napětí: 220–240 V

Délka kabelu: 1,70 m

Rozměry

Rozměry krabice (Š x V x H): 34,9 x 12,8 x 30,3

Hmotnost výrobku: 1,6 kg

Hmotnost včetně balení: 2,2 kg

Snadné čištění

Příslušenství lze mýt v myčce: Ano

Hladké povrchy: Ano

Záruka

Rozšířená záruka: 3 roky záruky na výrobek

Podpora udržitelného rozvoje

Vyrobeno z recyklovaných materiálů: 16 %

Recyklovatelné materiály: 79 %

Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,1 W
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