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Tuoretta pastaa nopeasti oman maun mukaan
Lisää ainekset ja anna koneen hoitaa loput

Philips Viva -pasta- ja nuudelikoneella tuoreen pastan ja nuudeleiden valmistus sujuu nopeasti ja kuin itsestään.

Pienikokoinen laite mahtuu hyvin keittiön pöytätasolle ja on helppo varastoida.

Tuoretta pastaa ja nuudeleita käden käänteessä

Ainutlaatuinen sekoitussauva taikinan valmistukseen

Pitkä vaivausputki tekee taikinasta ilmavan ja herkullisen

Helposti ja nopeasti

Automaattinen taikinan valmistus erilaisille pastoille

Valmista 450 grammaa tuoretta pastaa tai nuudeleita 18 minuutissa

Irrotettavat osat helpottavat kokoamista ja puhdistusta

Valmista omaa suosikkipastaasi ja lempinuudeleitasi

4 klassikkopastaa, kuten spagetti, penne ja fettuccini

Lisää suosikkimausteesi lempiaineksiisi

Reseptivihko täynnä ideoita

Tyylikäs laite näyttää hyvältä keittiön työtasolla

Muotoilulevyt ja virtajohto on kätevä säilyttää omassa lokerossaan

Pienikokoinen laite mahtuu hyvin keittiön pöytätasolle
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Kohokohdat

Ainutlaatuinen sekoitussauva

Eri suuntiin osoittavilla tapeilla varustettu

ainutlaatuinen sekoitussauva takaa, että jauhot

ja neste sekoittuvat tasaisesti sekoitusastiassa.

Pitkä vaivausputki

Pitkä vaivausputki takaa optimaalisen

vaivauksen, ja taikinasta tulee herkullisen

ilmava.

Täysautomaattinen

Philipsin Viva-pasta- ja nuudelikone sekoittaa

ja vaivaa taikinan automaattisesti. Pastan ja

nuudelien valmistaminen käy nopeasti. Ja

mikä parasta – niiden maku ja koostumus ovat

aina täydellisiä.

Tuoretta pastaa muutamassa minuutissa

Pastan ja nuudelien valmistaminen itse

Philipsin täysin automaattisella pastakoneella

käy niin helposti, että pian voit syödä

kotitekoista pastaa vaikka joka päivä.

Helppo käyttää ja puhdistaa

Philipsin Viva-pasta- ja nuudelikoneen

irrotettavat osat on helppo irrottaa, puhdistaa ja

asentaa uudelleen paikalleen.

4 muotoilusuulaketta

Valitse suosikkipastasi ja liitä sitä vastaavat

muotoilusuulake pastakoneeseen.

Pastakoneen mukana toimitetaan

muotoilusuulakkeet neljälle eri

klassikkopastalle: spagetti, penne, fettuccini ja

lasagne. Muottilevyjen avulla pastan ja

nuudeleiden koostumus on tasalaatuista.

Mausta maun mukaan

Saat pastasta terveellisempää käyttämällä

tavallisen vehnäjauhon sijaan vaikkapa

spelttijauhoja, durumvehnäjauhoja tai

kokojyväjauhoja. Kokeile myös taikinan

maustamista esimerkiksi porkkana- tai

pinaattimehulla.

Inspiroiva reseptivihko

Tuotteen mukana tuleva ammattikokkien

suunnittelema reseptivihko on täynnä

inspiroivia pasta- ja nuudelireseptejä.

Kompakti ja nykyaikainen muotoilu

Pienikokoista pasta- ja nuudelikonetta voi

huoletta pitää pöytätasolle. Eikä se vie paljon

tilaa keittiön kaapissakaan.

Kätevä säilytys

Voit säilyttää muotoilulevyt laitteen omassa

säilytyslokerossa ja virtajohdon kelaan

kierrettynä, joten pöytätaso pysyy siistinä.

IF DESIGN AWARD 2017

IF-palkinnon saaneet tuotteet, hankkeet ja

konseptit ovat huippusuunnittelijoiden

valitsemiaiF International Forum Design GmbH

järjestää vuosittain maailman merkittävimpiin

ja arvostetuimpiin kuuluvan iF DESIGN

AWARD -muotoilukilpailun.

Maailmanlaajuiseksi muotoiluosaamisen

symboliksi nousseessa iF DESIGN AWARD -

kilpailussa on vuosittain yli 5 000 osallistujaa

70 maasta.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Puhdistusväline, Mittamuki,

Reseptivihko

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Muotoilusuulakkeet: 4

Tuotteen ominaisuudet: Konepesun kestävä,

Turvalukko

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1 m

Taajuus: 50 Hz

Virta: 150 W

Jännite: 220–240 V

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (P x L x K): 400 x 230 x

323 mm

Tuotteen mitat (PxLxK): 350 x 135 x 287 mm

Paino pakattuna: 6,4 kg

Tuotteen paino: 4,7 kg

Muotoilu

Väri: Valkoinen

Ohjauspaneelin väri: Vaaleanharmaa

Pinnoitus

Lisävarusteiden materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Muovi
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