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Putere

Capacitate
bol

12

12 trepte
de viteza

Carcasa
integral
metalica

MISCARE PLANETARA
Bucurati-va in fiecare zi de briosele preferate utilizand
robotul de bucatarie Beko. Veti obtine rezultate perfect
omogene cu accesoriul de framantare si capul de prindere
al robotului care se invart in directii diferite. Astfel, este
acoperita fiecare portiune a bolului, iar rezultatele obtinute
sunt ideale pentru prepararea retetelor preferate.

ACCESORII PENTRU FRAMANTAT
Robotul de bucatarie Beko vine echipat cu accesoriile
necesare prepararii retetelor tale preferate. Carligul in forma
de spirala este perfect pentru framantat aluatul de paine
sau pizza, iar cu ajutorul paletei poti framanta aluaturile
mai putin dense sau poti prepara piureul de cartofi. Telul
din sarma este ideal pentru a bate albusul pentru bezele.

TIMER

*Imaginea produsului este cu titlu de prezentare

CARACTERISTICI

Bol din otel inoxidabil cu maner ergonomic
Carcasa integral metalica
Accesorii din otel inoxidabil: Tel, carlig
pentru aluat, paleta pentru aerat
Capac de protectie
12 trepte de viteza
Curatare in masina de spalat vase

INFORMATII TEHNICE

Putere motor(W): 1000
Voltaj(V~): 220-240
Frecventa (Hz): 50-60 Dimensiune produs
(IxLxA): 35x38x16.3
Dimensiune ambalaj(LxlXA, cm):
41.6x27x40.4

Timerul electronic integrat este ajutorul ideal pentru momentele
in care ai nevoie sa amesteci un aluat o anumita perioada de timp.
Programeaza durata programului de amestecare si relaxeaza-te,
aparatul se va opri din amestecat la sfarsitul intervalului setat.

4,6 l

CARCASA INTEGRAL METALICA SI BOL DIN OTEL INOXIDABIL

Un robot de bucatarie elegant cu un design modern si usor de curatat datorita
carcasei integral metalice, bolului si accesoriilor din otel inoxidabil.
Bolul din otel inoxidabil, cu o capacitatede 4,6 litri, iti permite sa bati cantitati mari
de frisca sau sa framanti o cantitate mai mare de aluat, iar manerul ergonomic
cu care este dotat il face mai usor de manevrat atunci cand torni compozitia in
forme. Poti gati retete delicioase pentru toti cei dragi.

DISPOZITIV RULARE CABLU
La o simpla apasare de buton se activeaza automat motorul
de infasurare a cablului de alimentare, facilitand strangerea si
depozitarea produsului.

