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HR2355/07

Fersk pasta på 15 minutter
Automatisk løsning for å lage flere typer pasta

Med Philips PastaMaker lager du raskt og enkelt din egen pasta. Tilsett ingrediensene og trykk på knappen. I

løpet av 15 minutter har du smaksrik, fersk pasta som kun behøver å koke i noen få minutter før den er klar til

servering. Og vil du gjøre det ekstra spennende, smaksetter og farger du pastaen med urter og olje, akkurat som

i Toscana. Buon appetito!

Blander, elter og ekstruderer helt automatisk

Blander, elter og ekstruderer helt automatisk

Enkel rengjøring og oppbevaring

Spesielt utformet ettrykks rengjøringsverktøy for enkel rengjøring

Nyttig skuff til oppbevaring av formplatene

Fersk og smaksrik pasta og nudler

Tilsette forskjellige ingredienser for å tilpasse smaken

Lager 500 g pasta eller nudler på bare 15 minutter

Flere typer pasta og nudler med ulik smak

En gratis oppskriftsbok med over 20 forskjellige retter

Unike formplater for å lage flere typer pasta/nudler



Pasta- og nudelmaskin HR2355/07

Høydepunkter

Rengjøringsverktøy med ett trykk

Det finnes et spesielt utviklet

rengjøringsverktøy som er formet etter

formplatene (spagetti og fettuccini), noe som

gjør rengjøringen enkel.

Automatisk prosess

Etter at du har valgt program og trykket på

startknappen, vil maskinen automatisk blande,

elte og ekstrudere i én og samme sleng.

Personlig smak

Ved å bruke forskjellige typer mel og tilsette

forskjellige ingredienser som egg, urter, spinat

eller gulrotjuice kan du lage flere typer pasta

eller nudler med ulik smak.

Oppskriftsbok

En fargerik oppskriftsbok følger med på kjøpet.

Der finner du ingredienser for 24 ulike typer

pasta og oppskrifter på over 20

pasta-/nudelretter.

Lagring

Nederst på pasta- og nudelmaskinen er det en

oppbevaringsskuff. Der kan du oppbevare

formplatene og rengjøringsverktøyene.

Ulike formplater

Det følger fire standard formplater med

maskinen: spagetti, penne, fettuccini og

lasagne.

Kraftfull og rask ekstrudering

Pasta- og nudelmaskinen fra Philips er utviklet

med robuste materialer og solid utforming, og

den ekstruderer deigen med en kraft på

1600 lb. Det gjør at selve prosessen kun tar 15

minutter, og at teksturen og smaken på pastaen

og nudlene blir perfekt.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Rengjøringsverktøy, Målebeger

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 200 W

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslengde: 1,2 m

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Utforming

Farge: Hvit og sølv

Overflate

Materialtilbehør: Plast

Materiale i hoveddelen: Plast

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: LED-display

Mål og vekt

Vekt, produkt: 7,5 kg
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