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Robot kuchenny Kenwood
KHH300WH biało-szary
Cena

699,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

011428

Kod producenta

KHH300WH

Kod EAN

5011423185170

Producent

KENWOOD

Opis produktu
Jeśli nie możesz się zdecydować, MultiOne KHH323WH jest
stworzony dla Ciebie. To perfekcyjny kompromis między
funkcjonalnością codziennego gotowania a mieszaniem
planetarnym. Dzięki jego wszechstronności oraz plejadzie
profesjonalnych przystawek gotowanie zmieni się w pełną
smaków, aromatów, tekstur i nowych kompozycji kulinarną
przygodę. Baw się, kreuj, serwuj dania marzeń i rozwijaj swoją
pasję.

Przygotowanie ciekawych przystawek, zup, dań głównych,
ciast, deserów, a nawet domowych wędlin jeszcze nigdy nie
było tak szybkie i proste. Sercem robota jest silny 1000 –
watowy silnik, który sprosta wszelkim kulinarnym zadaniom,
jakie mu powierzysz. Pojemna 4,3 - litrowa misa z łatwością
pomieści składniki na obiad dla całej rodziny.

MultiOne posiada szereg funkcjonalnych przystawek,
usprawniających przygotowywanie codziennych posiłków. W
kilka chwil posiekasz warzywa, używając malaksera z ostrzem
tnącym i kompletem 3 tarcz. Robot został także wyposażony w
3 dedykowane mieszadła, stworzone do wypieków.

Robot MultiOne został zaprojektowany tak, aby pomóc Ci
osiągnąć wspaniałe kulinarne efekty, korzystając z łatwością ze
wszystkich jego funkcji. Dlatego jego obsługa jest niezwykle
intuicyjna. Posiada bardzo prosty system podnoszenia głowicy i
zdejmowania osłony przeciw chlapaniu. Natomiast płynna
regulacja prędkości zapewnia wolny rozruch i stopniowe
przechodzenie na kolejne prędkości, aby wyrabianie mas
odbywało się bez rozchlapywania. Możesz dopasować tempo
pracy robota do swoich potrzeb i rodzaju dania, jakie
przygotowujesz, dzięki aż 6 prędkościom pracy i funkcji pracy
pulsacyjnej. Urządzenie zostało wyposażone w 2 gniazda
obrotów: szybkie i wolne. To wszystko, aby zadbać o pełny
komfort użytkowania i rozwijać Twoje kulinarne umiejętności.
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Producent
Moc silnika
Pojemność misy roboczej
Regulacja obrotów
Liczba poziomów obrotów
Praca pulsacyjna
Funkcje dodatkowe
Kolor obudowy
Miksowanie
Rozdrabnianie - siekanie
Mieszanie
Ubijanie piany
Mielenie mięsa
Krojenie na plastry
Tarcie ziemniaków
Zagniatanie ciasta
Cięcie w kostkę
Tarcie na wiórki
Krojenie na frytki
Wyciskanie soku z cytrusów
Wyciskanie soku - sokowirówka
Wymiary opakowania

ROBOT KUCHENNY KENWOOD KHH300WH
HAK DO ZAGNIATANIA CIASTA
KOŃCÓWKA DO UBIJANIA
MIESZADŁO "K"
MISA ROBOCZA
POKRYWA MISY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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Kenwood
1000 W
4,3 litra
elektroniczna - płynna
6
tak
możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce,
podświetlane pokrętło
biało-szary
nie
nie
tak
tak
nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
40 x 29 x 24,70 cm

