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nudelmaskin

 
Skapa egna recept på färsk
pasta

Enkel rengöring med ett
knapptryck

 
HR2355/07

Färsk pasta på 15 minuter
Tillbehör för olika typer av pasta

Med Philips PastaMaker gör du snabbt och enkelt din egen pasta. Tillsätt bara ingredienserna och tryck på

knappen. Inom 15 minuter har du smakrik, färsk pasta som bara behöver koka i några minuter innan den är redo

att serveras. Och vill du göra det extra spännande smaksätter och färgar du pastan med örter och olja, precis

som i Toscana. Buon appetito!

Blandar, knådar och pressar ut pastan automatiskt

Blandar, knådar och pressar ut pastan automatiskt

Enkel rengöring och förvaring

Särskilt utvecklat rengöringsverktyg för enkel rengöring med en knapptryckning

Smart låddesign för förvaring av formskivor

Färska och smakrika pasta- och nudelsorter

Lägg till olika ingredienser för personlig smak

Gör ett halvt kilo pasta eller nudlar på bara 15 minuter

Olika pasta- och nudelsorter med varierande smaker

En gratis receptbok med över 20 olika rätter

Unika formskivor för att skapa olika typer av pasta/nudlar



Pasta- och nudelmaskin HR2355/07

Funktioner

Rengöringsverktyg med en knapptryckning

Det finns särskilt utformade rengöringsverktyg

som matchar formskivorna (spagetti och

fettuccine) som gör rengöringen till ett enkel

jobb med bara en knapptryckning.

Automatisk process

När du har valt program och tryckt på

startknappen blandar, knådar och pressar

maskinen automatiskt ut pastan i ett svep.

Personlig smak

Genom att använda olika mjölsorter och lägga

till ingredienser som ägg, örter eller spenat-

och morotsjuice kan du göra olika typer och

smaker av pasta eller nudlar.

Receptbok

Utöver maskinen får du även en receptbok med

ingrediensförteckningar för 24 olika

pastasmaker samt recept på över 20 pasta-

samt nudelrätter.

Förvaring

Längst ned på pasta- och nudelmaskinen finns

en förvaringslåda där du enkelt förvarar

formskivor och rengöringsverktyg.

Olika formskivor för olika pastasorter

Med maskinen medföljer fyra standardskivor för

spagetti, penne, fettuccine och lasagne.

Kraftfull och snabb utpressning

Med avancerad teknik och robusta material vid

konstruktionen av maskinen har Philips pasta-

och nudelmaskin en kraft på drygt 725 kg på

degen under utpressningen. Det gör inte bara

processen snabb, endast 15 minuter, utan

garanterar också en perfekt konsistens och

smak på pasta eller nudlar.
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Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Rengöringsverktyg, Mätbägare

Tekniska specifikationer

Effekt: 200 W

Frekvens: 50/60 Hz

Sladdlängd: 1,2 m

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Design

Färg: Vit och silver

Legering

Material, tillbehör: Plast

Material i huvudenhet: Plast

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: LED-skärm

Vikt och mått

Produktens vikt: 7,5 kg
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