
 

Παρασκευαστής

ζυμαρικών και νουντλς

Premium collection

 

500 γρ.

200W

 

HR2355/09

Απολαύστε φρέσκα, σπιτικά ζυμαρικά σε 10 λεπτά
Είναι η αυτόματη λύση για την παρασκευή διάφορων τύπων

ζυμαρικών

Τώρα τα φρέσκα, πεντανόστιμα σπιτικά ζυμαρικά είναι πιο εύκολα από ποτέ. Με ισχύ

εξώθησης 1600 lb, αυτή η συσκευή μπορεί να παρασκευάσει 220 γραμμάρια ζυμαρικών ή

νουντλ με άψογη υφή μόλις σε 10 λεπτά, ενώ είναι πλήρως αυτόματη!

Φρέσκα, πεντανόστιμα ζυμαρικά και νουντλς

Παρασκευάζει 220 γραμμάρια ζυμαρικών σε μόλις 10 λεπτά

Φτιάξτε ζυμαρικά με απόλυτη άνεση

Αυτόματη ανάμειξη, ζύμωση και εξώθηση

Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο στο καθάρισμα

Ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο καθαρισμού, για εύκολο καθάρισμα με το πάτημα ενός κουμπιού

Έξυπνη σχεδίαση συρταριού για αποθήκευση των δίσκων διαμόρφωσης σχήματος

Διάφοροι τύποι και γεύσεις ζυμαρικών και νουντλς

Ένα δωρεάν βιβλίο συνταγών με περισσότερα από 20 διαφορετικά πιάτα

Μοναδικοί δίσκοι διαμόρφωσης ζυμαρικών για τη δημιουργία διαφόρων τύπων ζυμαρικών/

νουντλς

Προσθήκη διαφορετικών υλικών για ξεχωριστές γεύσεις



Παρασκευαστής ζυμαρικών και νουντλς HR2355/09

Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Εργαλείο

καθαρισμού, Δοσομετρητής, Βιβλίο συνταγών

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς: 200 W

Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.

Συχνότητα: 50 Hz

Τάση: 220-240 volt

Σχεδίαση

Χρώμα: Χρυσό σαμπανιζέ

Χρώμα του πίνακα ελέγχου: Ασημί

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 7,5 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ): Μ405 x Π305 x

Υ340 χιλιοστά

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): Μ343 x Π215 x

Υ300 χιλιοστά

Βάρος με τη συσκευασία: 8,9 κ.

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάζεται στην: Κίνα

Φινίρισμα

Υλικό κατασκευής εξαρτημάτων: Πλαστικό

Υλικό κατασκευής ράβδου: Επίστρωση αλουμινίου

και τεφλόν

Υλικό κυρίως σώματος: Πλαστικό

Γενικές προδιαγραφές

Αριθμός στομίων διαμόρφωσης ζυμαρικών: 4

Έτοιμα προγράμματα: 2

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Αυτόματος τερματισμός

λειτουργίας, Αποσπώμενος άξονας, Οθόνη LED,

Αντιολισθητικά πέλματα, Διακόπτης ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης, Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας,

Ένδειξη ολοκλήρωσης διαδικασίας, Κλείδωμα

ασφαλείας

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Ισχυρή και γρήγορη εξώθηση

Με προηγμένη τεχνολογία και ανθεκτικό υλικό

κατασκευής της μηχανής, οι παρασκευαστές

ζυμαρικών Philips μπορούν να ασκήσουν στη ζύμη

ισχύ εξώθησης 1600 lb, γεγονός που επιτρέπει όχι

μόνο τη γρήγορη διαδικασία παρασκευής σε μόλις

10 λεπτά, αλλά εγγυάται τέλεια υφή και γεύση στα

ζυμαρικά.

Αυτόματη διαδικασία

Αφού επιλέξετε πρόγραμμα και πιέσετε το κουμπί

εκκίνησης, το μηχάνημα κάνει αυτόματη ανάμειξη,

ζύμωση και εξώθηση με μία κίνηση.

Εργαλείο καθαρισμού με το πάτημα ενός κουμπιού

Υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία καθαρισμού

που ταιριάζουν με το σχήμα των δίσκων (σπαγγέτι

και φετουτσίνι) και κάνουν τον καθαρισμό εύκολο με

το πάτημα ενός κουμπιού.

Αποθήκευση

Στο κάτω μέρος του παρασκευαστή ζυμαρικών και

νουντλ υπάρχει ένα συρτάρι αποθήκευσης, όπου

μπορείτε να αποθηκεύετε τους δίσκους

διαμόρφωσης σχήματος και τα εργαλεία

καθαρισμού.

Προσωπικές προτιμήσεις

Αν χρησιμοποιήσετε αλεύρι διαφορετικών τύπων

και προσθέσετε διάφορα υλικά, όπως αυγά,

μυρωδικά, σπανάκι ή χυμό καρότου, μπορείτε να

φτιάξετε πολλές γεύσεις και τύπους ζυμαρικών ή

νουντλς.

Βιβλίο συνταγών

Τη μηχανή συνοδεύει ένα χρήσιμο βιβλίο συνταγών

με λίστα συστατικών για 24 διαφορετικούς τύπους ή

γεύσεις ζυμαρικών και συνταγές για περισσότερα

από 20 πιάτα.

Διάφοροι δίσκοι διαμόρφωσης ζυμαρικών

Με τη μηχανή παρέχονται 4 δίσκοι διαμόρφωσης

για σπαγγέτι, πέννες, φετουτσίνι και λαζάνια. Θα

βρείτε περισσότερους δίσκους διαμόρφωσης

ζυμαρικών σαν επιπρόσθετα αξεσουαρ για

διαφορετικού τύπου νουντλς και ζυμαρικά.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ IF

Τα προϊόντα, οι ιδέες και πολλά άλλα στα οποία

απονέμεται το βραβείο IF επιλέγονται από τα

κορυφαία ονόματα στο χώρο της σχεδίασηςΚάθε

χρόνο, η iF International Forum Design GmbH

διοργανώνει έναν από τους πλέον δημοφιλείς και

καταξιωμένους διαγωνισμούς σχεδίασης

παγκοσμίως: το ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF.

Αναγνωρισμένο διεθνώς ως σύμβολο σχεδιαστικής

υπεροχής, το ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF δέχεται πάνω

από 5.000 υποβολές συμμετοχής από 70 χώρες κάθε

χρόνο.
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