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Verse en snelle pasta op uw manier
Voeg ingrediënten toe en de machine doet de rest

De Philips Viva-pasta- en noedelmachine is een volautomatische oplossing waarmee u in een handomdraai

verse pasta en noedels kunt bereiden zonder lang in de keuken te staan. Dankzij het compacte formaat kan hij

eenvoudig worden opgeborgen in uw keuken of kast.

Eenvoudig en snel

Afneembare onderdelen voor eenvoudig in elkaar zetten en reinigen

Maak 450 gram pasta of noedels in slechts 18 minuten

Kneedt automatisch deeg en perst verschillende pasta's uit

Speciaal ontworpen voor op het aanrecht

Geïntegreerde opbergruimte voor de vormschijven en het netsnoer

Compact formaat past perfect in uw keuken

Bereid zelf uw favoriete pasta en noedels

Gratis receptenboekje vol inspirerende ideeën

Voeg uw favoriete ingrediënten toe voor uw eigen smaak

4 klassieke soorten pasta, waaronder spaghetti, penne en fettuccine

Speciaal ontworpen om verse, heerlijke pasta en noedels te maken

De lange kneedbuis maakt soepel, veerkrachtig deeg

Een uniek ontworpen roerstaaf om het deeg te mengen
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Kenmerken

Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te

reinigen

De afneembare onderdelen van de Philips

Viva pasta- en noedelmachine kunnen

eenvoudig worden bevestigd, gedemonteerd

en gereinigd.

Lange kneedbuis

De lange kneedbuis zorgt voor een optimaal

kneedproces, wat resulteert in perfect en

veerkrachtig deeg.

Persoonlijke smaak

Door verschillende soorten bloem te gebruiken,

zoals volkoren, durum en spelt, kunt u uw

favoriete pasta gezonder maken. U kunt

ook extra smaak toevoegen met verschillende

groentesappen, zoals wortelsap, rodebietensap

of spinaziesap.

Volledig automatisch

De Philips Viva pasta- en noedelmachine kan

snel en automatisch mixen, kneden en

uitpersen, en zorgt daarnaast ook voor een

goede textuur en smaak van de pasta en

noedels.

Inspirerend receptenboekje

De machine wordt geleverd met een

receptenboek van culinaire experts ter

inspiratie bij het bereiden van verse en

heerlijke pasta en noedels.

Slimme opbergruimte

Dankzij de slimme ingebouwde opbergruimte

voor de vormschijven en het netsnoer kunt u

uw keuken altijd opgeruimd en netjes houden.

Uniek ontworpen roerstaaf

De uniek ontworpen kneedbuis is uitgerust met

meerdere gebogen pinnen die ervoor zorgen

dat de bloem en de vloeistof gelijkmatig en

grondig vanuit elke hoek in de mengkamer

worden gemengd.

4 vormstukken

Om uw favoriete pasta te maken, bevestigt u

een van de pasta-vormschijven op de

pastamachine. De machine wordt geleverd met

4 standaard klassieke vormschijven voor

spaghetti, penne, fettuccine en lasagne. Met

de speciale vormschijven wordt een dubbel

uitpersproces mogelijk, voor gladde,

consistente pasta en noedels.

Compact en modern ontwerp

Het apparaat heeft een naadloos en compact

ontwerp. U kunt het altijd op het aanrecht laten

staan of bewaren in de kast zonder dat het veel

ruimte inneemt.

Verse pasta in enkele minuten

We hebben het gemakkelijker gemaakt om zelf

pasta te maken. Dankzij de volledig

automatische pasta- en noedelmachine van

Philips kunt u veel vaker verse pasta en

noedels maken. Uw nieuwe pastamachine doet

al het zware werk voor u.
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Specificaties

Accessoires

Inclusief: Schoonmaakhulpmiddel, Maatbeker,

Receptenboekje

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Aantal vormstukken: 4

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig,

Veiligheidsvergrendeling

Technische specificaties

Snoerlengte: 1 m

Frequentie: 50 Hz

Vermogen: 150 W

Voltage: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 400 x

230 x 323 millimeter

Afmetingen van product (l x b x h): 350 x 135

x 287 millimeter

Gewicht (incl. verpakking): 6,4 kg

Productgewicht: 4,7 kg

Ontwerp

Kleur: Zwart, Wit

Kleur bedieningspaneel: Vapor dusk

Afwerking

Materiaal accessoires: Plastic

Materiaal hoofdunit: Plastic
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