Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2016, Listopad 17)
Kuchyňský robot
• 1300 W
• Kompaktní sestava 4 v 1
• 3,4l nádoba
• Automatická tlačítka na jeden dotyk

HR7778/00

Maximální pestrost receptů, minimum námahy
Připravujte domácí pečivo, moučníky, nápoje a mnohem více
Tento kuchyňský robot řady Philips Avance představuje univerzální řešení, které ve vaší kuchyni potřebujete. Díky jeho novému
inovativnímu kovovému háku na těsto, výkonnému 1300W motoru a automatickému jednodotykovému tlačítku na těsto bude
příprava chleba hračkou.
Výhody

Pečení domácího chleba a koláčů je nyní ještě jednodušší
• Dvojitá kulatá kovová šlehací metla pro šlehání smetany a vaječných
bílků
• Kovový hák na těsto pro dokonalé chlebové těsto
• Nožová jednotka pro mixování a míchání těsta

Jisté ovládání výkonu a nastavení rychlosti
• Technologie PowerChop pro skvělé výsledky sekání
• Automatická tlačítka na jeden dotyk pro pečení chleba, šlehání a led

Snadná příprava a nenáročné čištění
• 18cm disky XXL pro rychlejší přípravu všech ingrediencí

• Příslušenství lze mýt v myčce
• 3,4l nádoba a 2,2l nádoba mixéru pro přípravu pokrmů pro celou
rodinu

Pečlivě vybíraná příslušenství pro nejlepší výsledky
• Nerezové kotouče ke krájení, strouhání, granulování a krájení
hranolků
• Lis na citrusy a 6 skleněných odstředivých odšťavňovačů s kovovým
filtrem

Avance Collection

Vlastnosti
Dvojitá kulatá kovová šlehací metla

Disky XXL pro rychlejší přípravu
Díky diskům XXL (18 cm) vám kuchyňský robot Philips poskytne rychlejší
výkon a ušetří vám čas i námahu při vaření.
Příslušenství lze mýt v myčce

Dvojitá kulatá kovová šlehací metla spolu s automatickým tlačítkem na jeden
dotyk připravuje nadýchané vaječné bílky (zvýšení objemu až o 600 %) a
dokonale našlehanou šlehačku (zvýšení objemu až o 200 %). Příprava
lahodných dezertů ještě nikdy nebyla tak snadná!
Inovativní kovový hnětací hák

Veškeré příslušenství kuchyňského robota Philips, které bylo v balení, lze mýt
v myčce.
3,4l nádoba a 2,2l mixér

Společně se silným motorem vytvoří tento kovový hnětací hák hroudu těsta
z vašich přísad. Jakmile se těsto zformuje, inovativní hnětací hák těsto
přiměřenou silou a při správném výkonu zpracuje a umožní vám připravit ten
nejchutnější chléb.
Nožová jednotka

Mísa XL umožňuje zpracovat maximální možný objem přísad najednou,
například: až 7 porcí polévky, 7 vaječných bílků, 1,7 kg těsta. Navíc v nádobě
mixéru o objemu 2,2 l lze snadno připravit až 5 porcí koktejlu současně.
4 disky z nerezové oceli

Technologie PowerChop

Technologie PowerChop je kombinace tvaru nože, úhlu řezání a vnitřní
nádoby, která zaručí skvělé sekání měkkých i tvrdých ingrediencí. Je také
ideální pro přípravu kaše a těsta na buchty!
Automatická tlačítka na jeden dotyk

Kromě ručního nastavení 12 rychlostí a pulzního ovládání je tento kuchyňský
robot Avance vybaven třemi automatickými tlačítky na jeden dotyk. Chcete-li
je vybrat, jednoduše otočte ovládací kolečko do polohy „ON“ (Zapnuto) a
stiskněte automatické tlačítko na jeden dotyk. Motor poté automaticky nastaví
správnou rychlost a funkce automatického pulzování pro dosažení nejlepších
výsledků.

Tento kuchyňský robot se dodává s doplňkovou řadou 4 disků z nerezové
oceli: 1 oboustranný disk na strouhání (jemné a hrubé) pro všechny typy
zeleniny, 1 granulační disk na brambory nebo sýr, 1 disk Julienne na tenké
proužky zeleniny a 1 disk na hranolky pro přípravu silných proužků z brambor.
Odstředivý odšťavňovač na 6 sklenic

Tento kuchyňský robot obsahuje profesionální příslušenství pro odšťavňování.
Díky zvláště velké plnicí trubici a patentovanému, velkému kovovému filtru je
schopen odšťavňovat až o 200 % rychleji než ostatní odšťavňovače, které jsou
součástí kuchyňských robotů. Patentované mikrosítko je vyrobeno z nerezové
oceli a vytlačí každou kapku, takže získáte ještě více šťávy. A ergonomický
design zase umožňuje rychlejší čištění a skladování.

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Příslušenství
Včetně

Nožová jednotka ve tvaru S
Lis na citrusy
Čisticí nástroj
Nástroj pro hrubé strouhání

Nástroj pro hrubé krájení
Dvojitá kulatá šlehací metla
Nástroj pro jemné strouhání
Nástroj pro jemné krájení
Nástroj kuchyňského robotu
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Avance Collection
Nádoba
Hnětací nástroj
Oboustranný disk
Stěrka

Materiál nádoby
Materiál hlavního těla
Hmotnost a rozměry
Rozměry výrobku
(D x Š x V)

Obecné specifikace
Nastavitelné plátkovače
Funkce
Počet rychlostních
stupňů
Vlastnosti výrobku

1–7 mm

289x254x436 mm

Rozměry balení

Více než 32
12 + pulzní funkce

Výška
Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost
Hrubá hmotnost
EAN
Počet zahrnutých
výrobků
Země původu
Kód harmonizovaných systémů

Vhodné do myčky
Integrovaný úložný prostor pro kabel
Protiskluzové podložky
Vypínač
Pulzní
Úložná přihrádka

Technické údaje
Spotřeba
Napětí
Frekvence
Délka kabelu
Kapacita mísy
Kapacita nádoby
Ot./min – mixér
(max)
Ot./min – mísa (max)

SAN
Nerezová ocel

1300 W
220–240 V
50/60 Hz
1,2 m
2,4 L
2,2 L
20000 Ot./min

49,50 cm
59,00 cm
39,00 cm
8,72 kg
11,17 kg
08710103587224
1
CN
850940

Vnější obal
Délka
Šířka
Výška
Hrubá hmotnost
EAN
Počet spotřebitelských balení

1 700 Ot./min

60,50 cm
40,00 cm
50,50 cm
12,29 kg
18710103587221
1

Povrchová úprava
Materiál příslušenství

Nerezová ocel / plast

* Volitelné příslušenství není k dispozici na všech trzích.

Změna údajů vyhrazena
2016, Listopad 17
Version: 21.3.1
EAN: 08710103587224

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena
Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich
příslušných majitelů.
www.philips.com

