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Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
Добавете съставките и всичко останало става автоматично

Уредът за паста и нудъли Philips Viva е напълно автоматизирано решение, което ви позволява да приготвяте прясна паста и

нудъли от нулата, без много време и умения. С компактен размер той лесно може да се побере във вашата кухня и склад.

Предназначен за приготвяне на прясна паста и нудъли

Уникално оформена бъркалка за бъркане на тестото

Дългата тръба за месене прави меко и пухкаво тесто

Лесно и бързо

Автоматично смесва тестото и извлича разнообразни тестени изделия

Направете 450 грама свежа паста и нудъли само за 18 минути

Разглобяеми части за лесно сглобяване и почистване

Създавайте вашата любима паста и нудъли

4 класически типа паста, включително спагети, пене, фетучини

Добавете любимите си съставки за създаване на собствени вкусове

Безплатна книжка с рецепти, пълна с вдъхновяващи идеи

Подходящ дизайн за кухненския плот

Вградено чекмедже за съхранение на оформящите дискове и захранващия кабел

Компактен размер, който се слива идеално с вашата кухня
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Акценти

Бъркалка с уникален дизайн

Уникално оформената тръба за месене се предлага с

множество наклонени щифтове, а бъркалката

осигурява равномерното и обстойно разбъркване на

брашното и течността от всеки ъгъл на смесителната

камера.

Дълга тръба за месене

Дългата тръба за месене гарантира оптимален

процес на месене, което води до идеално и пухкаво

тесто.

Напълно автоматично

Уредът за паста и нудъли Viva на Philips не само

позволява бързо и автоматично смесване, месене и

извличане, но също така гарантира добрата текстура

и вкус на пастата и нудълите.

Прясна паста за минути

Правенето на домашноприготвена паста става по-

лесно. Сега с изцяло автоматичния уред за паста и

нудъли на Philips можете да правите прясна паста и

нудъли много по-често. Новият ви уред за паста

върши всичката тежка работа вместо вас.

Лесна работа и почистване

Разглобяемите компоненти на уреда за паста и

нудъли Philips Viva могат лесно да се монтират,

разглобяват и почистват.

4 оформящи улея

За да създадете любимите си форми на паста, просто

закрепете един от оформящите дискове за паста към

уреда за паста. Към машината има 4 класически

оформящи диска по подразбиране за спагети, пене,

фетучини и лазаня. Специалните оформящи дискове

позволяват двоен процес на извличане, за да се

гарантира гладка паста и нудъли.

Персонализиран вкус

Като използвате различни типове брашно, напр.

пълнозърнеста пшеница, твърда пшеница, шпелта,

можете да направите любимата си паста по-

здравословна. Също така може да добавите

допълнителен вкус, като използвате различни

зеленчукови сокове като морковен, от цвекло, или

спаначен.

Вдъхновяваща книжка с рецепти

Приложена към машината е и книжка с рецепти,

създадена от кулинарни експерти, която ви осигурява

вдъхновение за свежа домашноприготвена и вкусна

паста и нудъли.

Компактен и модерен дизайн

Има опростен и компактен дизайн. Винаги можете да

го държите върху плота или да го съхранявате в

шкаф без да заема много място.

Интелигентно съхранение

Интелигентното вградено отделение за оформящи

дискове и захранващ кабел ви позволява да

поддържате кухнята си подредена и спретната по

всяко време.

НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН НА IF за 2017 г.

Продукти и проекти с награди от IF концепции и още

други, избрани от водещите имена в сферата на

дизайнаВсяка година iF International Forum Design

GmbH организира едно от най-известните и ценени

състезания по дизайн: НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН НА

iF. Признато по света като символ за превъзходен

дизайн, събитието НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН НА iF

приема над 5000 номинации от 70 страни всяка

година.
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Спецификации

Аксесоари

Приложено: Инструмент за почистване, Мерителна

чаша, Книжка с рецепти

Страна на произход

Произведено в: Китай

Общи спецификации

Брой оформящи улеи: 4

Функции на продукта: Възможно почистване в

съдомиялна машина, Заключване за безопасност

Технически данни

Дължина на кабела: 1 м

Честота: 50 Hz

Захранване: 150 W

Напрежение: 220 – 240 V

Тегло и размери

Размери на пакета (Д x Ш x В): 400 x 230 x 323 мм

Размери на продукта (Д x Ш x В): 350 x 135 x

287 мм

Тегло с опаковката: 6,4 кг

Тегло на продукта: 4,7 кг

Дизайн

Цвят: Бяло

Цвят на контролния панел: Замъглено тъмносиво

Дизайн

Материал на аксесоарите: Пластмаса

Материал на основното тяло: Пластмаса
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