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Produktový list

Počet kusů v balení Záruční lhůtaEAN

Popis

MR-400405Total Control skládací robot

5011832050236 1 ks 24 měsíců

 

Za pomoci Total Control skládacího robota si zjednodušíte práci v kuchyni a získate potřebnou sebedůvěru ve svém vaření. 
 
Smart Response Technology 
Umožňuje vám mít úplnou kontrolu nad mixovacím procesem. Jemně dodává energii do mixéru, podle toho, kolik jí potřebuje, takže neexistují žádné náhlé výkyvy 
energie nebo stříkance. 
 
Skládacího robota je možné složit a skladovat zcela úsporně, takže je to ideální pomocník i do nejmenších kuchyní. 
 
Robot disponuje dvěma přednastavenými programy; program na šlehání vaječných bílků nebo např. smetany, a program na přípravu těst ať už na domácí pečivo 
nebo na dorty a moučníky. 
 
Šest volitelných rychlostí vám umožní výběr té správné rychlosti při realizaci vašich receptů. Součástí jsou 3 sady metliček z nerezové oceli – 2x háky na těsto, 2x 
šlehač a 2x metly. Vše lze mýt v myčce. 
 
Stačí jen vybrat požadovanou rychlost mixování podle vašich představ a přidávat přísady. Robot bude, pomocí Smart response technology, automaticky měnit výkon 
pro udržení požadované rychlosti i při vysokém zatížení. Mixování je možné kdykoliv pozastavit, abyste mohli přidat další surovinu, nebo třeba jen ochutnat. 
 
Mixujte, složte, ukliďte 
Total control skládací spojuje kvalitu, funkčnost a snadné uložení do víceúčelového kuchyňského robota. Skládání robota je navrženo tak, aby byl co nejvíce kompakt-
ní. Ve složené poloze zabere pouhou 1/3 své velikosti. 

Výkonný motor 
Motor o výkonu 300W se postará o to, že vaše suroviny budou vždy zpracovány perfektně, snadno a rychle. 
 
Vlastnosti:
•  skládací robot se Smart Response Technology
•  určuje výkon dle zátěže při mixování
•  přednastavené programy pro šlehání vajec a míchání těsta
•  složitelný do kompaktního balení – velká úspora místa
•  6 rychlostí
•  příkon 300W

 Obsah balení:  3,5l mísa vhodná na mytí v myčce;  2x háky na těsto;  2x šlehače;  2x metly 

 




