
Kuchynský robot

HR7638/80

Kompaktná univerzálnosť
Systém Micro Store a 7 doplnkov

Kuchynský robot Philips je multifunkčným riešením, ktoré šetrí priestor a čas, a uspokojí všetky vaše požiadavky

v kuchyni. S týmto zariadením môžete vykonať viac ako 25 rôznych úloh v zlomku času, ako by to normálne

trvalo. Šľahajte, mixujte a sekajte.

Multifunkčný

7 doplnkov na jednoduché vykonanie 30 funkcií

Všetko príslušenstvo poruke

Všetko príslušenstvo sa vojde do misy, čím získate kompaktný úložný priestor



Kuchynský robot HR7638/80

Technické údaje

Technické údaje

Motor: Univerzálne potlačenie rušenia

rádia/TV

Príkon: 600 W

Kapacita liateho cesta: 400 g

Obsah misky: 1.8 l

Rýchlosti: 2 + pulzný

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Dĺžka kábla: 150 s dvojitou izoláciou a liatou

koncovkou m

Bezpečnosť: Automaticky resetovateľné

odpojenie chrániace motor

Farba: Biela s nádychom zinkovej hnedej a

modrej

Špecifikácia dizajnu

Kryt, miesič cesta, veko krytu: PP

Misa, pokrývka, zatláčadlo, nádoba mixéra,

pohár mlynčeka.: SAN

Veko odšťavovača: SAN

Držiak na nástavce, emulgačný disk,

prepínače: ABS

Stierka, Držiak na nástroje, hriadeľ, kryt

nástavca: PP

Zatláčadlo odšťavovača, sitko odšťavovača: PP

Kovový nôž a príslušenstvo: nehrdzavejúca

oceľ a ABS

Jednotka čepele mlynčeka: PP, nehrdzavejúca

oceľ

Filter: nehrdzavejúca oceľ a ABS

Pohár nádoby mixéra: PE

Príslušenstvo

Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele: Na sekanie,

miešanie, miesenie, prípravu pyré a mixovanie

Nádoba mixéra (1,5 L): Na miešanie, prípravu

pyré a šejkov z ovocia

Hnetací nástroj na miesenie: Na miesenie a

mixovanie všetkých druhov múky

Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele: Na

rezanie stredne veľkých plátkov zeleniny a

ovocia

Stredný nástavec na strúhanie: Na stredne

jemné strúhanie zeleniny a ovocia

Stredný nástavec na granulovanie: Na

granulovanie zemiakov.

Jemný nástavec na strúhanie: Na jemné

postrúhanie ovocia a zeleniny

Stierka: Na vyprázdnenie misky

Emulgačný disk: Na sekanie, šľahanie a

emulgovanie
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