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Frisk pasta på 15 minutter
Automatisk løsning til at lave forskellige typer pasta

Med Philips PastaMaker er det hurtigt og nemt at lave din egen pasta. Du skal blot tilsætte ingredienserne og

trykke på knappen. Efter 15 minutter har du lækker, frisk pasta, der blot skal koge et par minutter, før den er klar til

at blive serveret. Hvis du vil gøre pastaen ekstra spændende, kan du give den smag og farve med urter og olie,

som de gør i Toscana. Buon appetito!

Automatisk blanding, æltning og ekstrahering

Automatisk blanding, æltning og ekstrahering

Nem rengøring og opbevaring

Specialdesignet rengøringsværktøj til nem rengøring ved et enkelt tryk

Smart skuffedesign til opbevaring af pastaformene

Frisk og smagfuld pasta og nudler

Tilsæt forskellige ingredienser for at opnå en personlig smag

Tilbereder et pund pasta eller nudler på blot 15 minutter

Forskellige typer og smagsvarianter af pasta og nudler

En gratis opskriftsbog med over 20 forskellige retter

Unikke pastaforme til at lave forskellige typer pasta/nudler



Pasta- og nudelmaskine HR2355/07

Vigtigste nyheder

Rengøringsværktøj, der rengør ved et enkelt

tryk

Det specialdesignede rengøringsværktøj passer

til pastaformene (spaghetti og fettuccine), som

gør rengøringen til en leg ved blot et enkelt

tryk.

Automatisk tilberedning

Når du har valgt program og trykker på

startknappen, blander, ælter og ekstruderer

maskinen automatisk på én gang.

Personlig smag

Ved at benytte forskellige typer mel og tilsætte

forskellige ingredienser som f.eks. æg, urter

eller spinat og gulerodssaft kan du tilberede

forskellige typer og smagsvarianter af pasta

eller nudler.

Opskriftsbog

Med maskinen følger en farverig opskriftsbog

med ingredienslister til 24 forskellige typer

eller smagsvarianter af pasta samt opskrifter på

mere end 20 pasta-/nudelretter.

Opbevaring

I bunden af pasta- og nudelmaskinen findes

der er en opbevaringsskuffe, hvor du nemt kan

opbevare pastaformene og rengøringsværktøjet.

Forskellige pastaforme

Der hører 4 standardpastaforme til spaghetti,

penne, fettuccine og lasagne til maskinen.

Flere pastaforme vil komme på markedet som

ekstra tilbehør til forskellige typer nudler og

pasta.

Kraftig og hurtig ekstrudering

Takket være avanceret teknik, robust materiale

og maskinens konstruktion kan Philips pasta-

og nudelmaskinen generere 1600 lb tryk på

dejen under ekstruderingen, hvilket ikke blot

muliggør en hurtig tilberedningsproces på blot

15 minutter, men også garanterer perfekt

struktur og smag i pastaen eller nudlerne.
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Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Rengøringsværktøj, Målebæger

Tekniske specifikationer

Strøm: 200 W

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslængde: 1,2 m

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Design

Farve: Stjernehvid og sølv

Overflade

Tilbehørsmateriale: Plastik

Materiale: basisenhed: Plastik

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: LED-display

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 7,5 kg
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