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Fersk pasta på under 10
minutter

Lag 8 ulike typer pasta

Opptil 6 porsjoner, med
innebygd vekt

 

HR2382/10

Nyt fersk pasta på under 10 minutter
Velg mellom 8 ulike typer til alle måltider

Det har aldri vært enklere å lage god og fersk pasta. Du trenger bare tilsette

ingrediensene, så ordner resten seg selv ved hjelp av den automatiske vekten.

Kapasiteten på hele 600 g gjør det perfekt å invitere venner og familie på

hjemmelaget pasta, og med 8 ulike pastasorter er matalternativene mange. Nyt

god, hjemmelaget pasta på under 10 minutter!

Flotte resultater raskt og enkelt

Smidig matlaging med automatisk veiing

Tilsett bare ingrediensene og la maskinen gjøre resten

Raskt og enkelt med effektiv utmating av pastaen

Ha mot til å eksperimentere med deilig og næringsrik pasta

Velg dine egne ingredienser

Gjør matlaging morsomt for barna – lag sammen

Inviter venner og familie på hjemmelaget pasta – luksus!

Nyt forskjellige typer pasta

Finn favoritten din blant 8 ulike typer pasta

Få inspirasjon og kom i gang med en oppskriftsbok



Pastamaskin HR2382/10

Høydepunkter Spesifikasjoner

Teknologi for automatisk veiing

Lag enkelt pasta med innebygd automatisk

veiing. Pastamaskinen veier melet og viser

riktig mengde væske automatisk, noe som gjør

hele prosessen enklere og smidigere enn

noensinne. Det gjør det mulig å ha 2–3

porsjoner (250 g) klart på under 10 minutter.

Automatisk prosess

Når du har valgt program og trykt på

startknappen, både blander, knar og presser

maskinen automatisk.

Kraftig forming

Med avansert teknologi og robust design kan

Philips pastamaskin utøve et trykk på drøye

725 kg på deigen ved utmating. Det gjør ikke

bare at prosessen går fort, men garanterer også

en perfekt konsistens og smak på pastaen.

Forskjellige typer pasta

La fantasien få utløp, og lag ulike typer pasta

til ulike retter. Åtte formskiver følger med, slik at

du enkelt kan lage spagetti, penne, fettuccini,

lasagne, tagliatelle, pappardelle, cappelini og

tykk spagetti.

Tilbehør

Inkludert: Rengjøringsverktøy, Målebeger,

Oppskriftshefte

Generelle spesifikasjoner

Antall figurplater: 8

Forhåndsinnstilte programmer: 2

Produktfunksjoner: Kan vaskes i

oppvaskmaskin, LED-display, Av/på-knapp,

Signal viser når den er klar, Oppbevaringsrom

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1 m

Frekvens: 50–60 Hz

Drift: 200 W

Spenning: 220–240 V

Mål og vekt

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

370 millimeter

Mål, produkt (L x B x H): 215 x 343 x

315 millimeter

Slissestørrelse (L x B x H): 315 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 10,2 kg

Vekt, produkt: 6,9 kg

Utforming

Farge: Kasjmirgrå

Farge på kontrollpanelet: Svart

Overflate

Materialtilbehør: Plast

Materiale i hoveddelen: Grå
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