
 

 

Philips Viva Collection
Kuchyňský robot

750 W
Kompaktní sestava 3 v 1 2l 
nádoba

HR7762/00
Maximální pestrost receptů, minimum námahy
Připravte domácí moučníky, nudličky, saláty a mnohem více
Kuchyňský robot Philips je vybaven kompaktním nastavením 3 v 1 a 2l nádobou, mixérem 
a mlýnkem. Najdete v něm také 4 kotouče z nerezové oceli, se kterými snadno připravíte 
kterékoli oblíbené jídlo. Včetně prostoru pro příslušenství.

Výkonný a přesný
• 750W motor pro výkonné zpracování
• 2 nastavení rychlosti a pulz pro maximální kontrolu
• Až 5 porcí najednou
• Příslušenství pro snadné provádění více než 28 funkcí

Bez námahy a snadno
• Barevné označení kombinací příslušenství/rychlostí
• Včetně praktického prostoru pro příslušenství
• Nastavitelné spojky a nástroje pro snadné sestavení

Spolehlivě odolný
• Nerezové kotouče ke krájení, strouhání, granulování a krájení hranolků
• Nárazuvzdorná nádoba odolá intenzivnímu používání
• Pevná základna je stabilní i při hnětení
• Příslušenství lze mýt v myčce



 Výkonné zpracování

Tento kuchyňský robot Philips nabízí výkonný 
motor se 2 rychlostmi a pulzní volbou, takže 
máte k dispozici výkon a ovládání pro přípravu 
všech svých oblíbených receptů.

2 nastavení rychlosti a pulz

Nejlepších výsledků dosáhnete s nastavením 
nízké rychlosti (rychlost 1) pro šlehání 
šlehačky, vajec, přípravu těsta na pečivo a 
chlebového těsta. Nastavení vyšší rychlosti 
(rychlost 2) je velmi vhodné pro krájení cibule 
a masa, mixování polévek a koktejlů nebo pro 
strouhání, krájení či škrábání zeleniny.

Příslušenství pro více než 28 funkcí

Příslušenství, které lze mýt v myčce, jsou 
hnětací nástroj pro míchání a hnětení litého 
těsta a kynutého těsta. Nůž z nerezové oceli 
slouží k přípravě masa a zeleniny. Různé 
kotoučové nástavce umožňují krájení a 

strouhání. Nerozbitný mixér o objemu 1 l je 
určen k mixování, drcení a míchání různých 
přísad. Emulgační disk slouží k přípravě 
potravin, jako jsou šlehačka a majonéza. 
Pomocí sekacího mlýnku lze umlít například 
kávová zrna.

Až 5 porcí najednou

Objemná 2l nádoba umožňuje mixovat až 
5 porcí polévky najednou.

Barevné ozn. příslušenství/rychlostí

Přizpůsobení barev rychlostí barvám 
příslušenství pro optimální výsledky.

Včetně prostoru pro příslušenství

Box na příslušenství udržuje všechna 
příslušenství kuchyňského robota Philips 
snadno přístupná. Přispívá také k tomu, že 
ostrá příslušenství z nerezové oceli nikde 
nepřekážejí!

Nastavitelné spojky a nástroje
Na rozdíl od levných kuchyňských robotů je 
tento kuchyňský robot Philips určen pro velmi 
snadné sestavení. Jeho součásti do sebe 
jednoduše zapadnou díky promyšlenému 
zpracování tvaru příslušenství.

Kotouče z nerezové oceli

Celokovové kotoučové nástavce z nerezové 
oceli zajišťují rychlé zpracování, takže můžete 
věnovat méně úsilí přípravě domácích pokrmů

Nárazuvzdorná nádoba

Nárazuvzdorná nádoba odolá intenzivnímu 
používání

Pevná základna

Pevná základna je stabilní i při hnětení
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Včetně příslušenství
• Nádoba mixéru: ano
• Minisekáček: ano
• Nožová jednotka: ano
• Hnětací nástroj: ano
• Emulgační disk: ano
• Inverzní kotoučový nástavec pro krájení/: 

strouhání (hrubé)
• Inverzní strouhání: /kotoučový nástavec (jemný)
• Granulovací kotouč: ano
• Kotouč na hranolky: ano
• Stěrka: ano
• Úložný obal pro příslušenství: ano

Specifikace provedení
• Barva(y): Ústřicová kovová

Technické údaje
• Kapacita minisekáčku: 250 ml

• Rychlost: 2 + puls
• Bezpečnost: Detekce víka a nádoby, mechanická 

1,5s brzda
• Frekvence: 50–60 Hz
• Napětí: 220–240 V
• Maximální kapacita nádoby mixéru: 1,25 l
• Provozní kapacita nádoby mixéru: 1 l
• Maximální kapacita mísy: 2 l
• Provozní kapacita mísy (suché přísady): 1,2 l
• Provozní kapacita mísy (mouka): 500 g
• Provozní kapacita mísy (tekutiny): 1,2 l
• Délka napájecího kabelu: 1 m
• Bezpečnost: Detekce víka a nádoby, mechanická 

1,5s brzda
• Kapacita nádoby na těsto: 830 g
• Kapacita nádoby na suché suroviny: 1,2 l
• Kapacita nádoby na mouku: 500 g
• Kapacita nádoby na tekutiny: 1,2 l
•
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