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Świeże, szybkie makarony — przygotowywane tak, jak lubisz
Wystarczy dodać składniki, a urządzenie automatycznie zajmuje się resztą

Urządzenie do wyrobu makaronu Philips Viva Pasta & Noodle Maker to w pełni zautomatyzowane rozwiązanie,

umożliwiające przygotowywanie od podstaw świeżych makaronów i pasty, bez nakładu pracy i umiejętności.

Dzięki niewielkim rozmiarom doskonale mieści się w każdej kuchni czy schowku.

Z myślą o smacznych makaronach

Wyjątkowa konstrukcja końcówki do mieszania ciasta

Długa rurka do wyrabiania ciasta przygotowująca gładkie, sprężyste ciasto

Szybkie i łatwe w obsłudze

Automatycznie wyrabia ciasto i wyciska różne kształty makaronu

Zrób 450 g świeżego makaronu w zaledwie 18 minut

Odłączane części pozwalają na łatwe składanie i czyszczenie

Przyrządzaj ulubione makarony

4 klasyczne rodzaje makaronu, w tym spaghetti, penne i fettuccine

Dodaj ulubione składniki, aby stworzyć własne smaki

Bezpłatna książka z inspirującymi przepisami

Przemyślana konstrukcja do używania na blacie kuchennym

Zintegrowana szuflada do przechowywania krążków formujących i przewodu

Dzięki niewielkim wymiarom urządzenie doskonale pasuje do kuchni
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Zalety

Końcówka do mieszania o wyjątkowej

konstrukcji

Rurka do wyrabiania ciasta została

zaprojektowana w wyjątkowy sposób. Liczne

nachylone pod kątem wypustki ułatwiają

dokładne mieszanie mąki i płynu w całej

komorze mieszania.

Długa rurka do wyrabiania ciasta

Długa rurka do wyrabiania ciasta gwarantuje

optymalny proces wyrabiania, którego

wynikiem jest doskonale wyrobione, sprężyste

ciasto.

W pełni automatyczne

Urządzenie do wyrobu makaronu Philips Viva

Pasta & Noodle Maker umożliwia szybkie,

automatyczne mieszanie i wyrabianie ciasta

oraz wyciskanie makaronu. Gwarantuje też

dobrą strukturę i smak makaronu.

Świeży makaron w kilka minut

Dzięki naszemu urządzeniu robienie

domowego makaronu stało się prostsze. W

pełni automatyczne urządzenie do wyrobu

makaronu firmy Philips pomoże Ci znacznie

częściej robić świeży makaron, ponieważ to

ono wykonuje całą ciężką pracę.

Łatwa obsługa i czyszczenie

Odłączane części urządzenia do wyrobu

makaronu Philips Viva Pasta & Noodle Maker

można łatwo zamontować, rozłożyć i

wyczyścić.

4 końcówki formujące

Aby stworzyć ulubiony kształt makaronu,

wystarczy umieścić w urządzeniu jedną z tarcz

formujących. W zestawie z urządzeniem

znajdują się 4 podstawowe tarcze formujące do

spaghetti, penne, fettuccine i płatów na

lazanię. Zaawansowane tarcze formujące

zapewniają podwójny proces wyciskania, co

pozwala uzyskać zawsze gładkie makarony.

Smak według upodobań

Możesz użyć różnych rodzajów mąki, np. mąki

pełnoziarnistej, z pszenicy durum lub

orkiszowej, i przygotować swój ulubiony

makaron w zdrowszej wersji. Możesz też nadać

makaronowi wyjątkowy smak, dodając do

niego soki z warzyw, np. marchewki, buraka

lub szpinaku.

Inspirująca książka z przepisami

W zestawie z urządzeniem znajduje się

książka z przepisami opracowanymi przez

ekspertów kulinarnych, która zapewnia

inspiracje do przygotowywania pysznych,

świeżych domowych makaronów.

Niewielkie gabaryty, nowoczesne wzornictwo

Urządzenie ma jednolitą, niewielką

konstrukcję. Można stale przechowywać je na

blacie lub schować do szafki, gdzie nie będzie

zabierało dużo miejsca.

Sprytny sposób przechowywania

Wbudowany pojemnik na tarcze formujące i

przewód zasilający umożliwia zachowanie

porządku w kuchni.

NAGRODA IF DESIGN AWARD 2017

Zdobywające nagrody IF produkty, projekty i

koncepcje wybierane przez czołowe postacie w

dziedzinie wzornictwaKażdego roku iF

International Forum Design GmbH organizuje

jeden z najsłynniejszych i najbardziej

cenionych konkursów w dziedzinie wzornictwa

— iF DESIGN AWARD. Konkurs ten na całym

świecie jest uznawany za swoisty symbol

doskonałego wzornictwa, dlatego co roku do

organizatorów napływa ponad 5 tysięcy

zgłoszeń z około 70 krajów.
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Narzędzie do czyszczenia,

Miarka, Broszura z przepisami

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Liczba końcówek formujących: 4

Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w

zmywarce, Blokada zabezpieczająca

Dane techniczne

Długość przewodu: 1 m

Częstotliwość: 50 Hz

Moc: 150 W

Napięcie: 220–240 V

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):

400 × 230 × 323 mm

Wymiary produktu (D x S x W):

350 × 135 × 287 mm

Waga wraz z opakowaniem: 6,4 kg

Waga produktu: 4,7 kg

Wykończenie

Kolor: Biały

Kolor panelu sterowania: Przydymiony szary

Wykończenie

Materiał akcesoriów: Plastik

Materiał korpusu: Plastik
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