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Verschillende soorten pasta

 

HR2358/12

Maak binnen 10 minuten heerlijke verse pasta

Consistente resultaten dankzij automatisch wegen

Zelf verse en smaakvolle pasta maken was nog nooit zo eenvoudig. Dankzij 725 kg

perskracht en automatisch wegen kan deze automatische pastamachine van

Philips in slechts 10 minuten 300 g pasta maken met de perfecte textuur.

Verse en smaakvolle pasta en noedels

Maakt 300 gram pasta of noedels in slechts 10 minuten

Consistente en geweldige resultaten.

Ingebouwde automatische weegfunctie

De makkelijkste manier om pasta te maken

Automatisch mixen, kneden en persen

Verschillende soorten en smaken pasta en noedels

Voeg verschillende ingrediënten toe voor een persoonlijke smaak

Een gratis receptenboekje met meer dan 20 verschillende gerechten

Unieke vormschijven voor het maken van verschillende soorten pasta/noedels

Verschillende soorten en smaken pasta

Een gratis receptenboekje met meer dan 20 verschillende pastagerechten



Pastamachine HR2358/12

Kenmerken

Automatisch proces

Nadat u het programma hebt gekozen en op de

startknop drukt, mixt, kneed en perst de

machine aan een stuk door.

Persoonlijke smaak

Door verschillende soorten bloem te gebruiken

en verschillende ingrediënten toe te voegen

zoals ei, kruiden, of spinazie- en wortelsap,

maakt u verschillende soorten pasta of

noedels.

Receptenboek

Een kleurrijk receptenboek wordt met de

machine meegeleverd met tevens een

ingrediëntenlijst voor 24 verschillende soorten

of smaken pasta en recepten voor meer dan 20

pasta- en noedelgerechten.

Automatisch wegen

De uniek ontworpen, ingebouwde

automatische weegfunctie weegt de bloem en

geeft automatisch de juiste hoeveelheid

vloeistof aan, waardoor het hele proces nog

nooit zo handig en eenvoudig is geweest.

Verschillende vormschijven

Bij de machine krijgt u 8 standaard

vormschijven voor spaghetti, penne, fettuccini,

lasagne, tagliatelle, pappardelle, engelenhaar

en dikke spaghetti.

Receptenboek

Meegeleverd met de machine krijgt u een

kleurrijke receptenboek met een

ingrediëntenlijst voor verschillende typen of

smaken pasta en recepten voor meer dan 20

pasta- en noedelgerechten

Krachtig en snel persen

De pasta- en noedelmaker van Philips heeft

geavanceerde technologie en een constructie

van sterk materiaal, en kan 725 kg kracht op

het deeg uitoefenen tijdens het persen.

Hierdoor is het niet alleen mogelijk om in

slechts 10 minuten pasta of noedels te maken,

maar dit zorgt ook voor een perfecte textuur en

smaak.

IF DESIGN AWARD

Bekroonde IF-producten en -projecten,

concepten en nog veel meer, geselecteerd door

de belangrijkste namen in de

ontwerpwereldElk jaar organiseert iF

International Forum Design GmbH een van 's

werelds beroemdste en meest geprezen

ontwerpwedstrijden: de iF DESIGN AWARD.

Erkend als symbool van uitzonderlijk design

over de hele wereld, verwelkomt de iF DESIGN

AWARD elk jaar meer dan 5000 inzendingen

uit 70 landen.



Pastamachine HR2358/12

Specificaties

Accessoires

Inclusief: Schoonmaakhulpmiddel, Maatbeker,

Receptenboekje

Technische specificaties

Vermogen: 200 W

Snoerlengte: 1,2 m

Frequentie: 60 Hz

Voltage: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 343 x 215 x

315 millimeter

Productgewicht: 6,9 kg

Gewicht (incl. verpakking): 10,2 kg

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Ontwerp

Kleur bedieningspaneel: Zilver

Kleur: Kasjmiergrijs

Afwerking

Materiaal accessoires: POM

Materiaal hoofdunit: Plastic

Algemene specificaties

Aantal vormstukken: 8,0

keuzeprogramma's: 2

Productkenmerken: LED-display
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