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Robot kuchenny Hoffen
T0247 wielofunkcyjny
Cena

1 429,00 zł

Cena poprzednia

1 599,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

130609

Kod producenta

T0247

Kod EAN

5901619917671

Producent

HOFFEN

Opis produktu
Niezbędny pomocnik w kuchni!
Robot kuchenny Smart to nowoczesne i wielofunkcyjne
urządzenie, które ze smakiem wzbogaci Twoją kuchnię. Robot
posiada 5 automatycznych programów do przygotowania
powideł, zup, gotowania na parze, wyrabiania ciast. Dzięki
dużej ilości obrotów z łatwością miksuje, sieka i rozdrabnia
składniki, emulguje, wyrabia ciasto. Możesz wykorzystać go do
ważenia i podgrzewania. Robot posiada 10-stopniową regulację
prędkości z funkcją puls oraz regulację temperatury od 30 do
120 ͦ C. Kolorowy dotykowy wyświetlacz ułatwia obsługę
urządzenia. Możesz nim sterować wygodnie także przez
aplikację mobilną. Znajdziesz w niej ponad 220 przepisów z
czytelną instrukcją, a kolejne pobierzesz przez Wi-Fi. Dzięki
aplikacji przygotujesz tez listę zakupów oraz zaplanujesz
różnorodne menu.

Wiele funkcji w jednym urządzeniu!

Funkcje: timer; gotowanie w naczyniu; ważenie;
siekanie i mieszanie; gotowanie na parze; wyrabianie,
mieszanie i ubijanie ciasta; miksowanie i emulgowanie;
blendowanie; podgrzewania
5 automatycznych programów do przygotowywania:
powideł, zup, gotowanie na parze, ugniatanie ciasta do
500 g, ugniatanie ciasta do 800 g
224 przepisy wbudowane w urządzenie z prostą
instrukcją krok po kroku i automatycznie ustawionymi
parametrami
Każdy przepis zawiera liczbę porcji oraz czas
przygotowania
Przepisy zostały podzielone na 12 kategorii dań na
każdą okazję
Przepisy zostały wzbogacone o ikony informujące o
przepisach przyjaznych dzieciom, wegetariańskich i
bezglutenowych

Prosty w obsłudze!
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10-stopniowa regulacja prędkości, funkcja turbo, obroty
wsteczne
Regulacja temperatury od 30 do 120°C co 5 °C dla
dokładnego gotowania i duszenia
Prosta obsługa za pomocą dotykowego, kolorowego
wyświetlacza
Moc: miksowanie + gotowanie: 1500 W
Wi-Fi
Możliwość sterowania za pomocą smartfona
Wbudowana waga kuchenna do bezpośredniego
ważenia w garnku do 5 kg
Bezpłatna aplikacja umożliwiająca sterowanie robotem,
dodawanie nowych przepisów, tworzenie listy zakupów,
menu planner

Producent
Kolor
Moc
Pojemność robocza misy
Pojemność całkowita misy
Obroty
Waga brutto
Waga netto
Zasilanie

Hoffen
Biały
Gotowanie + mikser 1500 W; mikser 800 W
3l
5l
Od 60 do 5000 obr./min
12 kg
9 kg
220-240 V~, 50/60 Hz

Robot kuchenny Hoffen T0247 wielofunkcyjny
Wkład do gotowania na parze
Pokrywka z otworem do napełniania i miarką z podziałką 25, 50, 75 i 100 ml
Koszyk do gotowania na parze
Nasadka do mieszania "motylek", łopatka
Duża misa do miksowania ze stali szalchetnej o pojemności użytkowej 3 l
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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