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Kotitekoista pastaa tai nuudeleita 15 minuutissa
Automaattinen laite eri pastalaatujen valmistukseen

Herkullisen tuorepastan ja -nuudelien valmistaminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Täysin automaattinen

pastakone toimii 726 kilon puristusvoimalla ja valmistaa 15 minuutissa 450 grammaa pastaa tai nuudeleita.

Kaikki toimii automaattisesti, joten pastan rakenne on aina täydellistä!

Sekoittaa, vaivaa ja puristaa automaattisesti

Sekoittaa, vaivaa ja puristaa automaattisesti

Helppo puhdistaa ja säilyttää

Erikoismuotoiltu puhdistusväline vaivattomaan puhdistukseen

Kätevä säilytystila muottilevyille

Tuoretta, herkullista pastaa ja nuudeleita

Lisää makua eri aineksilla

450 g pastaa tai nuudeleita 15 minuutissa

Valmista eri makuja ja laatuja

Ilmainen reseptivihko, jossa on yli 20 ohjetta

Muottilevyjä eri pasta- ja nuudelilaatujen valmistukseen



Pasta- ja nuudelikone HR2355/07

Kohokohdat

Erikoismuotoiltu puhdistusväline

Erikoismuotoiltujen puhdistusvälineiden avulla

puhdistat spagetti- ja fettuccini-muottilevyt

yhdellä painalluksella.

Automaattinen prosessi

Valitse ohjelma ja paina käynnistyspainiketta,

niin kone sekoittaa ja vaivaa taikinan ja

puristaa sen pastaksi tai nuudeleiksi

automaattisesti.

Maustamismahdollisuus

Voit lisätä pastaan ja nuudeleihin makua

käyttämällä erilaisia jauhoja ja lisäämällä

taikinaan esimerkiksi kananmunaa, yrttejä,

pinaattia tai porkkanamehua.

Reseptivihko

Koneen mukana tulee värikäs reseptivihko,

jossa on ohjeet 24 erilaisen pastalaadun ja yli

20 pasta- tai nuudeliannoksen

valmistamiseen.

Tallennustila

Pasta- ja nuudelikoneen alaosassa on kätevä

säilytystila, johon mahtuvat sekä muottilevyt

että puhdistusvälineet.

Monta muottilevyä

Koneen mukana toimitetaan neljä muottilevyä:

spagetti, penne, fettuccini ja lasagne.

Nopea ja tehokas puristus

Philipsin pasta- ja nuudelikone on valmistettu

kestävistä materiaaleista ja sen edistyksellinen

moottori puristaa taikinaa jopa 726

kilogramman voimalla. Näin pastan ja

nuudelien valmistaminen onnistuu nopeasti 15

minuutissa, ja maku ja koostumus on aina

täydellinen.



Pasta- ja nuudelikone HR2355/07

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Puhdistusväline, Mittamuki

Tekniset tiedot

Virta: 200 W

Taajuus: 50/60 Hz

Johdon pituus: 1,2 m

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Muotoilu

Väri: StarWhite-valkoinen ja hopea

Pinnoitus

Lisävarusteiden materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Muovi

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: LED-näyttö

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 7,5 kg
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