
Robot kuchenny GPM-1300W
Indeks: 161109 Producent: GOTIE Kod producenta: GPM-1300W

Cena: 553.50 zł

Opis

Robot kuchenny GPM-1300W
Producent: Gotie

Właściwości
Opis Robot kuchenny GPM-1300W Robot planetarny kuchenny GOTIE GPM-1300WDuża moc, najwyższa jakość
wykonania i dopracowane wzornictwo to cechy robota kuchennego GOTIE. Planetarna praca mieszadeł
gwarantuje doskonałą efektywność. Misa o pojemności 6,5l umożliwia wyrabianie dużych ilości ciasta. Za
sprawą 6-stopniowej regulacji prędkości dobierzesz odpowiednie parametry pracy, a w razie potrzeby
skorzystasz z funkcji pracy pulsacyjnej. Trzy końcówki hak, mieszadło i trzepaczka pozwalają na wyrabianie
różnych rodzajów ciast. Przezroczysta pokrywa chroni przed chlapaniem i umożliwia dodawanie produktów w
trakcie pracy przez uchylną klapkę.Planetarny ruch mieszadeł - wyższa wydajnośćRobot kuchenny GOTIE
oferuje planetarny ruch mieszadeł. Końcówki obracają się zarówno wokół własnej osi, jak i wokół misy. Dzięki
temu ciasto będzie zawsze idealnie rozrobione i napowietrzone, a na brzegach misy nie osadzą się resztki.
Jest to rozwiązanie znacznie wydajniejsze i efektywniejsze od klasycznego miksowania.Duża moc 1300
WMikser planetarny GOTIE wyposażony został w wydajny silnik o mocy aż 1300 W. Gwarantuje on, że nawet
gęste, klejące się ciasto nie będzie stanowiło dla urządzenia wyzwania.Wygodna i intuicyjna obsługaRóżne
typy ciast wymagają różnych prędkości - robot kuchenny GOTIE oferuje aż 6 ustawień, wybieranych za
pomocą dużego, podświetlanego pokrętła. Urządzenie wyposażone jest również w tryb pracy pulsacyjnej.
Przed chlapaniem chroni przezroczysta pokrywa misy. Znajdujący się w niej otwór z klapką pozwala dorzucać
produkty w trakcie pracy urządzenia. Antypoślizgowe nóżki zapewniają bardzo dobrą przyczepność i tym
samym bezpieczeństwo pracy.Bogate wyposażenieRobot planetarny GOTIE wyposażony jest w trzy końcówki,
których wymiana jest niezwykle łatwa za sprawą intuicyjnego systemu mocowania i uchylnego ramienia
miksera. Mieszadło nadaje się do ciast o średniej gęstości. Hak przeznaczony jest do gęstych ciast, np. na
chleb. Trzepaczka służy do ubijania białek, śmietany i innych lekkich produktów. Mieszanie odbywa się w
dużej, stalowej misie o pojemności 6,5 l. W zestawie znajduje się szpatułka, umożliwiająca ręczne
oczyszczenie ścianek misy.Exclusive Line - skomponuj swoją kuchnię z GOTIE!Robot kuchenny GOTIE GPM-
1300W został zaprojektowany jako część linii produktowej GOTIE Exclusive Line. Należą do niej urządzenia o
podobnym, eleganckim designie i wysmakowanej stylistyce. Dobierz pozostałe produkty - czajnik, toster,
wyciskarkę i wiele innych i zaprojektuj swoją kuchnię z GOTIE!
Liczba prędkości (AGD) 6
Turbo / Praca pulsacyjna Tak
Pojemność misy/pojemnika 6.5
Moc 1300
Funkcje (roboty kuchenne) Nóżki antypoślizgowe
Funkcje specjalne
Akcesoria w zestawie Hak Mieszadło Trzepaczka
Kolor AGD biały
Wymiary 400 x 340 x 240 mm
Pozostałe parametry



Marka GOTIE

Model GPM-1300W

Kolor dominujący biały

Kod producenta GPM-1300W

EAN 5906660303756

Moc 1300

Rodzaj regulacji
obrotów

skokowa

Liczba poziomów
prędkości

6

Tryby pracy pulsacyjny

Pojemność misy
roboczej

6.5

Bezpieczeństwo automatyczne zatrzymanie podczas podniesienia głowicy, blokada bezpieczeństwa,
blokada pokrywy, blokada ramienia mieszającego, nóżki antypoślizgowe,
zabezpieczenie przed nieprawidłowym montażem, zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Funkcje mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie, ubijanie, ucieranie, wyrabianie ciasta

Załączone
wyposażenie

Hak, Mieszadło, Trzepaczka

Szerokość produktu 38

Wysokość produktu 34

Głębokość produktu 17

Waga produktu 5

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

6

Stan Nowy

Parametry

Zdjęcia
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