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1. profesionální robot s ohřevem!

mísím,

melu,

hnětu,

mixuji,
Rozsekám,

Dělám emulze,
ohřívám a vařím...

za tepla či za stuDena
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Emulgování, mletí, mixování, sekání, míchání, hnětení jsou jsou práce, 
které perfektně provádí Robot Cook®. K tomu se přidává možnost nasta-
vit teplotu až do 140° s přesností na jeden stupeň. Velkokapacitní nádoba 
umožňuje přípravu množství dostatečného pro profesionální potřeby.

Robot Cook® probudí kuchařovu fantazii. Ideální přístroj pro inovaci a přípravu řady 
atraktivních teplých i studených, slaných i sladkých jídel.

3,7 L

4 500 ot/min.

> 140°  
na stupeň přesně 

 DůklaDný pomoCník
•  Snadné používání díky variabilní rychlosti od 100 do 3500 ot./min.
•  Jemnost výsledku a rychlost provedení díky rychlosti otáčení až 4500 

otáček za minutu.
•  Směs jemných produktů bez krájení díky obrácené rotaci nože: funkce 

R-Mix®
•  Udržování přípravy ve stálé teplotě díky přerušované funkci.

 samostatný pomoCník
Díky funkci programování můžete svěřit tajemství své přípravy Robotu 
Cook a oblíbené recepty kdykoliv snadno zopakovat.. 

 spolehlivý pomoCník
Výkonnost Robota Cook® se zakládá na velmi robustním asynchronním 
průmyslovém motoru. 

 tiChý pomoCník
Uprostřed ruchu kuchyně kuchaři ocení jeho tichý chod.

pomocník šéfa kuchyně
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Robot Cook®

Výkon 1800 W. 
Napětí Jednofázový 230 V
Motor  Indukční
4 rychlostní funkce: 
• Variabilní rychlost od 100 do 3500 otáček/min
• Vysoká rychlost  Pulzní/Turbo 4500 otáček/min
• Rychlost míchání „R-Mix“   při zpětném chodu nože -100 až -500 

otáček/min.
• Střídavá rychlost   otáčení nože každé 2 vteřiny při nízké 

rychlosti.
Teplota ohřevu  až do 140°C
Přesnost ohřevu  +/- 1°C
Nerez nádoba kutru o objemu 3,7 l vybavena rukojetí 
Objem tekutin 2,5 l.
Nůž  s nerez zoubkovanými čepelemi 
Stírací rameno  nádoby a víka
Funkce programování  9 receptů
Rozměry (HxŠxV) 226 x 338 x 522 mm
Hmotnost brutto 15 kg

Ref. 43000R - Robot Cook® 230V/50/1 70 880 kč
Ref. 39854 - sada s doplňkovou nádobou 21 264 kč

3,7 L

 Funkce

• Béarnská
• Holandská

• Majonéza
• Máslo

• Bylinky
• Dochucovadla

• Teriny
• Tatarské bifteky

• Pesto
• Pistácie

• Mandle
•  Potravinové 

moučky

• Bešamel
• Rizoto

• Anglický krém
• Cukrářský krém

• Velouté
• Kompoty

• Zeleninové pyré
• Ledové směsi

•  Odpalované 
těsto

• Linecké těsto

• Kynuté těsto
• Jemné těsto

  za studena či  za tepla až do 140 °C

příprava emulzí mletí mixování

sekání míchání hnětení
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Tlačítko  
Pulse/Turbo  
až do 4500 ot/min.

Tlačítko  
zapnout 

Tlačítko  
Vypnout 

Otočný knoflík  
(nastavení parametrů)

•  Funkce Malý (Petite) a Velký (Grande) výkon (Puis-
sance) ohřevu až do 140°C

• 9 programů

• Tlačítko Krok 

• Funkce Rychlost od -500 do 3500 otáček/min.

• Funkce časovač (Timer)

Panel nastavení

Panel programování

Plocha pro zpracování

Otvor ve víku umožňuje 
přidávat ingredience do 
nádoby, aniž by bylo nutné 
přerušit zpracovávání.

pRaktiCký

Stírací rameno nádoby pro 
velmi jemné a homogenní 
směsi.

výkonný

Víko velmi dobře těsní a 
zabraňuje rozstřikování.
Stěrač páry víka umožňuje 
stálé sledování obsahu 
nádoby.

Šikovný

Velký objem nádoby 3,7 l je 
praktický pro profesionální 
využití.

FunkČní

Teplota ohřevu je nastavi-
telná až do 140°C.

velmi přesný

Jedinečný systém uchycení 
nože umožňuje vyjmout 
připravenou směs zcela 
bezpečně.

vYnalÉzavý

Všechny díly, které 
přicházejí do kontaktu s po-
travinami, lze snadno od-
montovat a umýt v myčce.

hYGieniCký

pomocník šéfa kuchyně


