Philips Daily Collection
Kuchyňský robot

500 W
Kompaktní sestava 2 v 1 2l
nádoba

HR7625/70

Ušetřete prostor a námahu
Mimořádně kompaktní s mixérem
Ušetřete prostor, námahu a čas s vertikálním kuchyňským robotem Philips HR7625/70. Je
mimořádně výkonný a dokonale multifunkční, takže všechny přípravy dokončíte během
několika sekund! Obsahuje šlehač.
Výkonný a přesný
• Včetně mixéru
• 500W motor umožňuje zvládnout velká množství a důkladné hnětení
• Snadno provádí více než 25 funkcí
• 2 rychlosti a pulsní režim
Snadné ukládání
• Veškeré příslušenství se vejde do nádoby, což umožňuje kompaktní ukládání.
• Vertikální provedení zabere o 35 % méně kuchyňského prostoru

HR7625/70

Kuchyňský robot

500 W Kompaktní sestava 2 v 1 2l nádoba

Specifikace
Technické údaje
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Spotřeba: 500 W, Čína: 460 W
Frekvence: 50–60, Čína: 50 Hz
Délka kabelu: 120 cm
Motor: Univerzální, potlačení rušení rádia/televize
Barva(y): Zářivě bílá a nebeská modř
Kapacita nádoby na mouku: 500 g
Kapacita nádoby na těsto: 830 g
Kapacita mixéru na tekutiny: 1 l
Kapacita nádoby na suché suroviny: 2 l
Kapacita nádoby na tekutiny: 1,2 l
Bezpečnost: Bezpečnostní uzavírací systém pro
víko a zajištění nádoby, Mechanická brzda na
nástrojovém držáku se vypíná během 1,5 s
• Rychlost: 2 + puls
• Napětí: 220–240 V, Čína: 220 V

Specifikace provedení
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Kryt: ABS
Vypínač a držák nástrojů: ABS a POM
Nádoba, kryt, posunovač: SAN a ABS
Emulgační disk: ABS
Kovový nůž a nástavce: nerezová ocel
Držák nože: PP a PET
Mixér, kryt a odměrka: SAN, PP

Přednosti
• Držák nože mixéru: nylon 60
• Nůž mixéru: nerezová ocel

MicroStore

Příslušenství

• Počet nástavců/disků: 3
• Nástavec pro středně jemné strouhání: Pro
středně jemné strouhání zeleniny, ovoce a sýra
• Nástavec pro středně jemné krájení: Pro středně
jemné krájení zeleniny a ovoce
• Nástavec pro středně jemné drcení: Pro drcení
brambor a sýra
• Hnětací nástroj: Pro důkladné hnětání
• Nůž z nerezové oceli: sekání, šlehání, příprava
smetany, drobení, řezání, vmíchávání,
rozmačkávání, rozmačkávání, mixování, hnětení
• Emulgační disk: Pro šlehání, přípravu pěny a
emulgaci
• Mixér: Mixování, Homogenizace, Míchání, drcení,
příprava pěny, mletí, příprava pyré, příprava
jemného pyré, rozmělňování,, mletí, příprava
koktejlů

Země původu
• Čína: Ano
•

Systém Microstore umožňuje uložit veškeré
příslušenství do nádoby pro snadné a kompaktní
ukládání.

Vertikální provedení

Zvláštní vertikální provedení má o 35 % menší
plochu než kuchyňské roboty s uspořádáním vedle
sebe. Tím šetří cenný pracovní prostor, což
znamená, že kuchyňským robotem nyní může být
vybavena i ta nejmenší kuchyň.

500W motor + 2 rychlosti + puls

Díky 500W motoru, 2 nastavením rychlosti a
pulsnímu tlačítku vyberete tu správnou rychlost pro
dosažení optimálních výsledků

Více než 25 funkcí

Kuchyňský robot obsahuje 7 kusů příslušenství, jež
provádějí více než 25 funkcí. Toto příslušenství,
které lze mýt v myčce, tvoří hnětací nástroj pro
míchání litého těsta a důkladné hnětení. Nůž
z nerezové oceli pro přípravu masa a zeleniny.
Nástavec v podobě kovového disku, který zvládne
střední a jemné strouhání a drcení. Mixér odolný
proti rozbití o objemu 1,5 l pro mixování, drcení a
míchání nejrůznějších přísad. A emulgační disk pro
přípravu šlehané smetany a majonézy.
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