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Paste proaspete şi rapid de preparat, aşa cum îţi plac
Adaugă ingredientele şi aparatul face automat restul

Aparatul de făcut paste Philips Viva este o soluţie complet automată care îţi permite să prepari paste proaspete

de la zero, fără a avea nevie de mult timp sau de abilităţi speciale. Având o dimensiune compactă, încape uşor în

bucătărie şi în spaţiile de depozitare.

Conceput să prepare paste proaspete şi gustoase

Bară de amestecare cu design unic pentru amestecarea aluatului

Tubul lung de frământare asigură aluat fin şi elastic

Uşor şi rapid

Frământă automat aluatul şi produce o varietate de tipuri de paste

Obţine 450 de grame de paste proaspete în 18 minute

Piese detaşabile pentru asamblare şi curăţare uşoare

Creează propriile paste preferate

4 tipuri de paste clasice, inclusiv spaghete, penne şi fettuccine

Adaugă ingredientele preferate pentru a obţine arome unice

Carte completă de reţete cu numeroase reţete pline de inspiraţie

Proiectat atent pentru blatul de bucătărie

Sertar de depozitare integrat pentru discurile de modelare şi cablul de alimentare

Dimensiune compactă pentru a se potrivi perfect în bucătărie
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Repere

Bară de amestecare cu design unic

Tubul de frământare cu design unic dispune de

mai multe palete înclinate, iar bara de

amestecare asigură încorporarea omogenă a

lichidului şi a făinii chiar şi în colţurile vasului

de amestec.

Tub lung de frământare

Tubul lung de frământare garantează un proces

optim de frământare, oferindu-ţi aluat perfect,

elastic.

Complet automat

Aparatul de făcut paste Philips Viva amestecă

şi frământă aluatul şi produce paste în mod

rapid şi automat. În plus, garantează o textură

bună şi un gust delicios al pastelor.

Paste proaspete în câteva minute

Paste de casă mai uşor de preparat. Cu

aparatul complet automat de făcut paste de la

Philips, poţi să pregăteşti mult mai des paste

şi tăiţei proaspeţi. Noul tău aparat de făcut

paste se ocupă de toate operaţiile dificile în

locul tău.

Utilizare şi curăţare facile

Componentele detaşabile ale aparatului de

paste Philips Viva pot fi instalate, demontate şi

curăţate uşor.

4 orificii de modelare

Pentru a crea formele preferate de paste,

ataşează unul dintre discurile de modelare a

pastelor la maşina de făcut paste. Maşina

include 4 discuri de modelare clasice pentru

spaghete, penne, fettuccini şi lasagna.

Discurile speciale de modelare permit un

proces de extrudare dublă pentru a asigura

constant paste şi tăiţei fini.

Gust personalizat

Folosind diferite tipuri de făină, precum grâu

integral, grâu arnăut sau secară, poţi prepara

paste mai sănătoase. Poţi să adaugi şi o

aromă unică folosind diverse sucuri de legume,

precum morcov, sfeclă sau spanac.

Carte de bucate pentru mai multă inspiraţie

Aparatul este livrat cu o carte de reţete creată

de experţi culinari, oferindu-ţi surse de

inspiraţie pentru paste proaspete şi delicioase,

preparate în casă.

Design compact şi modern

Designul este unitar şi compact. Poţi să ţii

aparatul pe blatul de bucătărie sau în dulap,

fără a ocupa mult spaţiu.

Depozitare inteligentă

Cu spaţiul ingenios de depozitare integrat

pentru discurile de modelare şi cablul de

alimentare, poţi să îţi păstrezi bucătăria curată

şi ordonată.

PREMIUL IF PENTRU DESIGN 2017

Produse, proiecte, concepte şi multe altele

premiate IF, selectate de cele mai de renume

nume din designiF International Forum Design

GmbH organizează în fiecare an unul dintre

cele mai renumite şi apreciate concursuri de

design: PREMIUL iF PENTRU DESIGN.

Recunoscut ca simbol al excelenţei în design

la nivel mondial, PREMIUL iF PENTRU

DESIGN întâmpină peste 5.000 de înscrieri din

70 de ţări în fiecare an.
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Specificaţii

Accesorii

Incluse: Instrument de curăţare, Pahar gradat,

Carte de reţete

Ţara de origine

Fabricat în: China

Specificaţii generale

Număr de orificii de modelare: 4

Caracteristicile produsului: Lavabil în maşina

de spălat vase, Blocare de siguranţă

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1 m

Frecvenţă: 50 Hz

Alimentare: 150 W

Tensiune: 220 - 240 V

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 400 x

230 x 323 mm

Dimensiunile produsului (L x l x H): 350 x 135

x 287 mm

Greutate cu ambalaj inclus: 6,4 kg

Greutate produs: 4,7 kg

Design

Culoare: Alb

Culoarea panoului de control: Alb cenuşiu

Finisaj

Materialul accesoriilor: Plastic

Material corp principal: Plastic
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