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Frisk pasta på under 10
minutter

Lav 8 forskellige varianter pasta

Op til 6 portioner, med
indbygget vægt

 

HR2382/10

Lav frisk pasta på under 10 minutter
Vælg mellem 8 forskellige varianter til alle måltider

Det har aldrig været nemmere at lave frisk og velsmagende pasta. Det eneste, du

skal gøre, er at tilsætte ingredienserne, så klarer maskinen resten af sig selv takket

være den automatiske vægt. Den store kapacitet på 600 gram er perfekt, hvis du

vil invitere venner og familie på en hjemmelavet pastaret, og med otte forskellige

pastavarianter er der noget for enhver smag. Nyd hjemmelavet og velsmagende

pasta på mindre end 10 minutter!

Fantastiske resultater på en nem og hurtig måde

Nemt at lave mad med automatisk vejning

Tilsæt blot ingredienserne, og lad maskinen klare resten

Hurtig, nem og kraftfuld udpresning af pastaen

Kast dig ud i eksperimenterne, og lav lækker og nærende pasta

Vælg dine egne ingredienser

Gør det sjovt for børnene at lave mad – lav mad sammen

Inviter venner og familie på lækker, hjemmelavet pasta

Få glæde af forskellige typer pasta

Find din favorit blandt otte forskellige typer pasta

Få inspiration, og kom i gang med en opskriftsbog



Pastamaskine HR2382/10

Vigtigste nyheder Specifikationer

Automatisk vejeteknologi

Lav pasta nemt takket være den indbyggede

automatiske vægt. Pastamaskinen vejer melet

og angiver automatisk den rette mængde

væske, hvilket gør hele processen nemmere

end nogensinde. Du kan have 2-3 portioner

(250 gram) klar på mindre end 10 minutter.

Automatisk tilberedning

Når du har valgt program og trykket på

startknappen, blender, ælter og presser

maskinen automatisk i en arbejdsgang.

Kraftig ekstrudering

Den avancerede teknik og det robuste design

gør, at Philips’ pastamaskine kan presse dejen

ud under et pres på godt 725 kg. Det gør ikke

kun processen hurtig, men garanterer også, at

pastaen får en perfekt konsistens og smag.

Forskellige typer pasta

Lad fantasien flyde frit, og lav forskellige typer

pasta til forskellige retter. Otte formskiver

medfølger, så det er nemt at lave spaghetti,

penne, fettuccini, lasagne, tagliatelle,

pappardelle, capellini og makaroni.

Tilbehør

Inklusive: Rengøringsværktøj, Målebæger,

Opskriftshæfte

Generelle specifikationer

Antal formskiver: 8

Præfiksprogrammer: 2

Produktfunktioner: Kan gå i

opvaskemaskinen, LED-display, On/off-knap

(tænd/sluk), Klarsignal, Opbevaringsrum

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1 m

Frekvens: 50-60 Hz

Strøm: 200 W

Spænding: 220-240 V

Vægt og dimensioner

Emballagens mål (L x B x H): 410 x 310 x

370 mm

Produktets mål (L x B x H): 215 x 343 x

315 mm

Mål, brødholder (LxBxH): 315 mm

Vægt inkl. emballage: 10,2 kg

Produktets vægt: 6,9 kg

Design

Farve: Cashmere/grå

Kontrolpanelets farve: Sort

Overflade

Tilbehørsmateriale: Plastik

Materiale: basisenhed: Grå
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