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Tuorepastaa alle 10 minuutissa

Valmista 8 eri pastatyyppiä

Jopa 6 annosta, sisäinen vaaka

 

HR2382/10 Nauti tuorepastasta alle 10 minuutissa
Valittavana on 8 eri pastatyyppiä kaikille aterioille.

Maistuvan tuorepastan teko ei ole koskaan ollut helpompaa. Lisää vain ainekset,

niin kone pystyy hoitamaan kaiken muun itse, koska siinä on automaattinen vaaka.

Suuri 600 gramman kapasiteetti sopii täydellisesti, jos haluat tarjota ystäville tai

perheelle kotitekoisen pasta-aterian. Valittavana on peräti 8 eri pastatyyppiä.

Nauti hyvästä kotitekoisesta tuorepastasta alle 10 minuutissa!

Loistavia tuloksia nopeasti ja helposti

Kätevää ruoanlaittoa automaattisella punnituksella

Lisää vain ainekset ja anna koneen hoitaa loput

Pasta tulee koneesta nopeasti ja tehokkaasti

Uskalla kokeilla herkullista ja ravitsevaa pastaa

Valitse omat ainekset

Hauskempaa ruoanlaittoa yhdessä lasten kanssa

Tarjoa ystäville ja perheelle ylellistä kotitekoista pastaa

Saat nauttia eri pastalaaduista

Löydä suosikkisi kahdeksasta pastatyypistä

Reseptivihko antaa inspiraatiota ja auttaa alkuun



Pastakone HR2382/10

Kohokohdat Tekniset tiedot

Automaattinen punnitustekniikka

Pastan valmistus on helppoa sisäisen

automaattisen punnitustekniikan avulla.

Pastakone punnitsee jauhot ja ilmoittaa

nesteen oikean määrän automaattisesti, mikä

tekee pastan valmistamisesta helpompaa kuin

koskaan ennen. Koneella voi valmistaa 2–3

annosta (250 g) alle 10 minuutissa.

Automaattinen prosessi

Kun olet valinnut ohjelman ja painanut

käynnistyspainiketta, kone sekoittaa, vaivaa ja

puristaa automaattisesti.

Tehokas puristus

Philipsin pastakoneen edistyksellisen

tekniikan ja vankan muotoilun ansiosta

taikinaa puristetaan jopa 725 kilogramman

voimalla. Näin pastan valmistaminen onnistuu

nopeasti ja maku ja koostumus ovat aina

täydellisiä.

Eri pastalaadut

Päästä mielikuvitus valloilleen ja valmista eri

pastatyyppejä eri ruokalajeihin. Mukana on

kahdeksan muotolevyä, joilla onnistuvat

spagetti, penne, fettuccini, lasagne, tagliatelle,

pappardelle, cappelini ja putkispagetti.

Lisätarvikkeet

Mukana: Puhdistusväline, Mittamuki,

Reseptivihko

Yleiset tiedot

Muotoilusuulakkeet: 8

Pikavalintaohjelmat: 2

Tuotteen ominaisuudet: Konepesun kestävä,

LED-näyttö, Virtakytkin, Valmistumisen

ilmaisin, Säilytyslokero

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1 m

Taajuus: 50–60 Hz

Virta: 200 W

Jännite: 220–240 V

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (P x L x K):

410 x 310 x 370 mm

Tuotteen mitat (PxLxK): 215 x 343 x 315 mm

Paahtoaukon koko (P x L x K): 315 mm

Paino pakattuna: 10,2 kg

Tuotteen paino: 6,9 kg

Muotoilu

Väri: Kashmirinharmaa

Ohjauspaneelin väri: Musta

Pinnoitus

Lisävarusteiden materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Harmaa
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