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Geniet binnen 10 minuten van heerlijke verse pasta
Krachtige perstechnologie voor geweldige resultaten.

Het maken van smaakvolle, verse pasta was nog nooit zo eenvoudig. Voeg de ingrediënten toe en de rest gaat

vanzelf. Mede dankzij de eenvoudige montage en reiniging is dit het ideale apparaat voor pastaliefhebbers die

graag experimenteren en zelf pasta maken.

Snel en eenvoudig met geweldige resultaten

Volledig automatisch: voeg ingrediënten toe en de machine doet de rest

Durf te experimenteren en maak heerlijke, voedzame pasta

Voeg uw favoriete gezonde ingrediënten toe

Bereid gezonde en kleurrijke pasta die kinderen heerlijk zullen vinden

Creëer culinaire pastagerechten voor uw familie en gasten

Geniet van verse glutenvrije pasta gemaakt van verschillende soorten bloem

Geniet van verschillende soorten pasta

Probeer 4 verschillende soorten pasta

Laat u inspireren door het receptenboekje met 15 pastagerechten



Pastamaker HR2375/00

Kenmerken Specificaties

Automatisch proces

Nadat u het programma hebt gekozen en op de

startknop drukt, mixt, kneed en perst de

machine aan een stuk door.

Voeg gezonde ingrediënten toe

Voeg uw favoriete gezonde ingrediënten toe.

Bereid gezonde pasta

Bereid gezonde en kleurrijke pasta die

kinderen heerlijk zullen vinden.

Experimenteer met culinaire pasta

Creëer culinaire pastagerechten voor uw

familie en gasten.

Geniet van verse pasta

Geniet van verse glutenvrije pasta gemaakt van

verschillende soorten bloem

Verschillende soorten pasta

Inclusief 4 vormschijven voor spaghetti, penne,

fettuccine, lasagne.

Met receptenboekje

Het receptenboekje is gemaakt door culinaire

experts om u te inspireren met verse,

zelfgemaakte en heerlijke pasta- en

eiernoedelrecepten.

 

Accessoires

Inclusief: Schoonmaakhulpmiddel, Maatbeker,

Receptenboekje

Algemene specificaties

Aantal vormstukken: 4

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig, LED-display,

Aan/uitschakelaar, 'Klaar voor gebruik'-

signaal, Opbergvak

Technische specificaties

Snoerlengte: 1 m

Frequentie: 50-60 Hz

Vermogen: 200 W

Voltage: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 420 x

320 x 385 millimeter

Afmetingen van product (l x b x h): 315 x 343

x

215 millimeter

Sleufgrootte (L x B x H): 315 millimeter

Gewicht (incl. verpakking): 10,2 kg

Productgewicht: 6,9 kg

Ontwerp

Kleur: Zilver, Wit

Kleur bedieningspaneel: Zilver

Afwerking

Materiaal accessoires: Plastic

Materiaal hoofdunit: PP
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