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Fersk pasta slik du liker den
Ha i ingrediensene, så gjør den resten helt automatisk

Philips Viva-pasta- og nudelmaskinen er en helautomatisk løsning som gjør at du kan lage ferske pastaer og

nudler fra bunnen av. Det tar ikke lang tid, og du trenger ingen ferdigheter. På grunn av den kompakte størrelsen

får den enkelt plass på kjøkkenet, og er lett å sette bort.

Designet for å lage gode og ferske pastaer og nudler

En unikt utformet rørestav som elter deigen

Det lange elterøret lager en jevn, spenstig deig

Raskt og enkelt

Knar deigen automatisk og produserer en rekke ulike pastatyper

Lag 450 gram fersk pasta og nudler på kun 18 minutter

Avtakbare deler for enkel montering og rengjøring

Lag pastaene og nudlene du liker best

4 klassiske pastatyper, inkludert spagetti, penne, fettuccine

Bruk dine egne favorittingredienser for personlig smak

Gratis oppskriftsbok full av inspirerende ideer

Gjennomtenkt design som får plass på kjøkkenbenken

Integrert oppbevaringsskuff for figurplater og strømledning

Kompakt størrelse som passer perfekt inn på kjøkkenet
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Høydepunkter

Unikt utformet rørestav

Det unikt utformede elterøret har vinklede

pinner, og rørestaven sørger for at mel og

væske eltes godt og grundig fra alle hjørner i

blandekammeret.

Langt elterør

Det lange elterøret garanterer best mulig

elting, noe som gir perfekt og spenstig deig.

Helautomatisk

Pasta- og nudelmaskinen Philips Viva er ikke

bare utmerket for rask og automatisk miksing,

elting og forming av pastadeig, men den

garanterer også god tekstur og smak på pasta

og nudler.

Fersk pasta på minutter

Vi har gjort det enklere å lage hjemmelaget

pasta. Med den helautomatiske pasta- og

nudelmaskinen fra Philips kan du lage fersk

pasta og nudler mye oftere. Den nye

pastamaskinen gjør nemlig alt arbeidet for deg.

Enkel betjening og rengjøring

De avtakbare delene til pasta- og

nudelmaskinen Philips Viva kan enkelt

monteres, demonteres og rengjøres.

4 figurplater

Favorittpastafigurene dine lager du ganske

enkelt ved å feste en av pastafigurplatene til

pastamaskinen. Maskinen leveres med fire

standard klassiske figurplater til spagetti,

penne, fettuccine og lasagne. De

spesiallagede figurplatene sørger for en dobbel

formingsprosess som konsekvent lager jevn

pasta og nudler.

Personlig smak

Ved å bruke ulike meltyper, f.eks. grovmalt

hvete, durum eller spelt, kan du lage sunnere

pasta. Du kan også legge til ekstra smak ved å

bruke forskjellige grønnsaksjuicer av f.eks.

gulrøtter, rødbeter eller spinat.

Inspirerende oppskriftsbok

Maskinen leveres med en oppskriftsbok laget

av kulinariske eksperter som kan gi deg

inspirasjon til å lage fersk, hjemmelaget og

deilig pasta og nudler.

Kompakt og moderne design

Det sømløse og kompakte designet gjør at den

kan stå fremme på kjøkkenbenken eller

oppbevares i skapet – den tar uansett ikke mye

plass.

Smart oppbevaring

Den smarte innebygde oppbevaringen av

figurplater og nettledningen gjør at du kan

holde kjøkkenet rent og ryddig til alle tider.

iF-DESIGNPRISEN 2017

iF-prisbelønte produkter og prosjekter,

konsepter og mer, valgt av de mest kjente

navnene innen designHvert år organiserer iF

International Forum Design GmbH en av

verdens mest populære og verdsatte

designkonkurranser: iF DESIGNPRISEN. Over

5000 bidrag fra 70 land sendes inn til iF

DESIGNPRISEN hvert år, så den er et symbol

på utmerket design over hele verden.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Rengjøringsverktøy, Målebeger,

Oppskriftshefte

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Antall figurplater: 4

Produktfunksjoner: Kan vaskes i

oppvaskmaskin, Sikkerhetslås

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1 m

Frekvens: 50 Hz

Drift: 150 W

Spenning: 220–240 V

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):

400 x 230 x 323 millimeter

Mål, produkt (L x B x H):

350 x 135 x 287 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 6,4 kg

Vekt, produkt: 4,7 kg

Utforming

Farge: Hvit

Farge på kontrollpanelet: Grå

Overflate

Materialtilbehør: Plast

Materiale i hoveddelen: Plast
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