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Čerstvé těstoviny snadno a rychle
Přidejte ingredience a přístroj automaticky provede zbytek

Těstovinovač Philips Viva je plně automatické řešení, které vám umožní připravit čerstvé těstoviny a nudle od

základu, aniž byste přípravou trávili spoustu času. Díky své kompaktní velikosti se pohodlně vejde do vaší

kuchyně i úložných prostor.

Navržen pro přípravu čerstvých a chutných těstovin a nudlí

Jedinečně navržený míchací nástavec rozmixuje těsto

Dlouhá hnětací trubice připraví hladké, kypré těsto

Snadno a rychle

Automaticky hněte těsto a vytvaruje různé druhy těstovin

Připravte 450 gramů čerstvých těstovin a nudlí za pouhých 18 minut

Odnímatelné součásti pro snadné sestavení a čištění

Vlastnoručně si připravte oblíbené těstoviny a nudle

4 klasické typy těstovin včetně špaget, penne a fettuccine

Smíchejte své oblíbené přísady a vytvořte vlastní příchutě

Kniha receptů plná inspirujících nápadů zdarma

Důmyslný design pro kuchyňskou linku

Integrovaná odkládací zásuvka pro tvarovací disky a napájecí kabel

Díky kompaktní velikosti se dokonale hodí do každé kuchyně
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Přednosti

Jedinečná konstrukce míchacího nástavce

Jedinečná konstrukce hnětací trubice je

vybavena několika hroty v různých směrech,

které zajišťují rovnoměrné rozmíchání mouky

a tekutin v celém objemu míchací nádoby.

Dlouhá hnětací trubice

Dlouhá hnětací trubice zajišťuje optimální

proces hnětení, který má za výsledek skvělé

a kypré těsto.

Plně automatický

Těstovinovač Philips Viva zajišťuje nejen rychlé

a automatické promíchávání, hnětení

a tvarování, ale také správnou texturu a chuť

těstovin a nudlí.

Čerstvé těstoviny během pár minut

Snadnější příprava domácích těstovin. Díky

plně automatickému těstovinovači Philips

můžete nyní připravovat čerstvé těstoviny

a nudle mnohem častěji. Váš nový těstovinovač

odvede veškerou těžkou práci za vás.

Snadný provoz a čištění

Odnímatelné součásti těstovinovače Philips

Viva lze snadno instalovat, odnímat i čistit.

4 tvarovací nástavce

Pro vytváření svých oblíbených tvarů těstovin

stačí na těstovinovač nasadit jeden

z tvarovacích disků na těstoviny. Součástí

balení jsou 4 výchozí klasické tvarovací disky

pro přípravu špaget, penne, fettuccine

a lasagní. Speciální tvarovací disky umožňují

dvojitý proces protlačení, který zajistí hladké

těstoviny a stejnoměrné nudle.

Přizpůsobené příchutě

Používáním různých druhů mouky, například

celozrnné, semolinové nebo špaldové, můžete

udělat oblíbené těstoviny zdravější. Zároveň

můžete do těsta přidat různé druhy zeleninové

šťávy, například, mrkvovou, řepovou nebo

špenátovou, a dodat jim tak zvláštní chuť.

Kniha receptů pro inspiraci

K přístroji je možné si stáhnout PDF knihu

receptů vytvořenou kulinářskými odborníky,

která vám poskytne inspiraci pro přípravu

skvělých domácích těstovin a nudlí.

Kompaktní a moderní design

Pyšní se jednoduchou a kompaktní konstrukcí.

Můžete jej mít na lince nebo skladovat ve

skříňce, kde nezabere hodně místa.

Šikovné ukládání

Inteligentní vestavěné úložiště pro tvarovací

disky a napájecí kabel vám umožní udržovat

kuchyň úhledně uklizenou za všech okolností.

Ocenění IF DESIGN AWARD 2017

Výrobky, projekty, koncepty a další, jimž byla

udělena cena IF odborníky v oblasti

designu.Každý rok pořádá sdružení iF

International Forum Design GmbH jednu

z nejoceňovanějších a nejoslavovanějších

světových soutěží v designu: iF DESIGN

AWARD. Celosvětově uznávaná jako symbol

výjimečného designu přijímá soutěž iF

DESIGN AWARD více než 5 000 návrhů ze

70 zemí každý rok.
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Specifikace

Příslušenství

Včetně: Čisticí nástroj, Odměrka, Receptář

Země původu

Vyrobeno v: Číně

Obecné specifikace

Počet tvarovacích nástavců: 4

Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky,

Bezpečnostní zámek

Technické údaje

Délka kabelu: 1 m

Frekvence: 50 Hz

Spotřeba: 150 W

Napětí: 220–240 V

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení (D x Š x V):

400 x 230 x 323 mm

Rozměry výrobku (D x Š x V):

350 x 135 x 287 mm

Hmotnost včetně balení: 6,4 kg

Hmotnost výrobku: 4,7 kg

Design

Barva: Bílá

Barva ovládacího panelu: Mlhavá

Povrchová úprava

Materiál příslušenství: Plastová

Materiál hlavního těla: Plastová
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