
Velký robot pro velké milovníky pečení!

MASTERCHEF GRANDE QA813D38
Kuchyňský robot Tefal Masterchef Grande QB813D38

QB813D38

 

 

 Posuňte své hranice!
Kuchyňský robot Masterchef Grande vám rozšíří obzory: můžete s ním připravovat různá těsta, nadýchaný sníh z
bílků, buchty, chleby, dorty… Díky výkonnému 1500W motoru a 3 kvalitním litinovým míchacím nástrojům vám
kuchňský robot Masterchef Grande pomůže posunout vaše hranice a vedle jednoduchých základních pokrmů si
osvojit i nové sofistikované recepty. Skvělou službu vám prokáže i velká mísa o velkorysém objemu 6,7 l: můžete
v ní na jeden zátah připravit až 2,6 kg dortového těsta nebo 60 krásných cupcaků, 2,2 kg chlebového těsta nebo
10 vynikajících pizz! Připravujte vynikající domácí pokrmy pomocí nástavců, které jsou součástí balení:
skleněného mixéru, mlýnku na maso a krájecímu a strouhacímu příslušenství. 

 



VÝHODY PRODUKTU

Posuňte své hranice v kuchyni s velkým robotem pro velké milovníky vaření!
Díky velké míse o objemu 6,7 l můžete rozšířit své pole možností a připravit až 2,6 kg litého
těsta nebo 2,2 kg chlebového těsta na jeden zátah!

Planetární duální pohyb při míchání pro optimální promísení!
Při plantárním duálním pohybu se hlava robotu a míchací nástavec při míchání pohybují
opačným směrem proti sobě, což zajišťuje rychlé, hladké a homogenní výsledky

Objem mísy 6,7 l
Díky míse o objemu 6,7 l ušleháte až 16 bílků, připravíte až 60 cupcaků nebo těsto na 10 pizz za
pouhých 8 minut

Prvotřídní povrch z litého kovu
Tento přístroj s robustní konstrukcí z litého kovu za vás udělá těžkou práci včetně hnětení
hustého chlebového těsta! Jistě si zamilujete jeho nadčasový stříbrný povrch a mísu s lesklým
zrcadlovým efektem!

Vysoce kvalitní kovové pekařské nástavce
Hnětení, míchání a šlehání s pekařskými nástavci: odolný hnětací hák z litého kovu, metla na
mísení a šlehací metla jsou ideální pro každodenní použití.

4 napájecí výstupy
4 napájecí výstupy pro nejrůznější kompatibilní doplňkové příslušenství

Příprava domácích koktejlů a smoothie
Skleněná nádoba mixéru o objemu 1,4 l je ideální na přípravu koktejlů, drcení ledu, mixování
smoothie a další úkony. Pro snadné mytí lze vyjmout i nože. 
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Další obrázky produktu

Připravte si doma čerstvé maso na karbanátky, sekanou, klobásy, tatarské bifteky nebo
hamburgery!
Mlýnek na maso se dodává se 3 vyměnitelnými mřížkami pro přípravu různých druhů pokrmů
(jemné, středně hrubé a hrubé mletí) a také s příslušenstvím na přípravu klobás. Tác a nože jsou
vyrobeny z nerezové oceli. 

Vychutnejte si čerstvě nakrájenou, nastrouhanou nebo nasekanou zeleninu a ovoce
Toto krájecí a strouhací příslušenství se dodává se 3 odnímatelnými nerezovými kotouči pro
krájení na plátky (tenké či silné) a krájení hranolků. Obsahuje také nůž na sekání. Toto
příslušenství se ideálně hodí pro řadu čerstvých surovin, jako je ovoce, zelenina, sýr, čokoláda,
mandle a ořechy.
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Barva KARTÁČOVANÝ KOV

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 8010000205

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3016661152238
EAN UC : 3016661152238

1 2 2 4
C20 : 206
C40 : 430
HQ4 : 490

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 380 x 290 x 370 843 x 343 x 432 (MM) 858 x 358 x 458 (MM) 1 200 x 800 x 1 055 (MM)

Hmotnost 14.58 19,94 (KG) 19,94 (KG) 79,76 (KG)


