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Färsk pasta på mindre än 10
minuter

Laga 8 olika sorters pasta

Upp till 6 portioner, med
inbyggd våg

 

HR2382/10

Njut av färsk pasta på mindre än 10 minuter

välj mellan 8 olika sorter för alla måltider

Det har aldrig varit enklare att laga god och färsk pasta. Du behöver bara lägga till

ingredienserna så sköter resten sig själv tack vare den automatiska vågen. Den

stora kapaciteten på 600 g gör det perfekt att bjuda hem vänner och familj på en

hemlagad pastarätt och med 8 olika pastasorter är matalternativen många. Njut av

god, hemlagad pasta på mindre än 10 minuter!

Få otroliga resultat snabbt och enkelt

Smidig matlagning med automatiskt vägning

Tillsätt bara ingredienserna och låt maskinen göra resten

Snabbt och enkelt med kraftfull utmatning av pastan

Våga experimentera med utsökt och näringsrik pasta

Välj dina egna ingredienser

Gör matlagning roligt för barnen - laga tillsammans

Bjud vänner och familj på lyxig hemmagjord pasta

Njut av olika sorters pasta

Hitta din favorit bland åtta olika typer av pasta

Få inspiration och kom igång med en receptbok



Pastamaskin HR2382/10

Funktioner Specifikationer

Smidig matlagning med automatiskt vägning

Laga pasta enkelt och smidigt tack vare

inbyggd automatisk vägningsteknik.

Pastamaskinen väger mjölet och indikerar rätt

mängd vätska automatiskt, vilket gör hela

processen enklare och smidigare än någonsin.

Det gör det möjligt för 2-3 portioner (250 g) att

bli klara på mindre än 10 minuter.

Automatisk process

När du har valt program och tryckt på

startknappen blandar, knådar och pressar

maskinen automatiskt i ett svep.

Snabbt och enkelt med kraftfull utmatning av

pastan

Med avancerad teknik och robust design kan

Philips pastamaskin använda en kraft på drygt

725 kg på degen under utmatningen. Det gör

inte bara processen snabb, utan garanterar

också en perfekt konsistens och smak på

pastan.

Hitta din favorit bland åtta olika typer av

pasta

Låt fantasin flöda och laga olika typer av pasta

för olika rätter. Åtta formskivor följer med så du

kan enkelt göra spagetti, penne, fettuccini,

lasagne, tagliatelle, pappardelle, cappelini och

tjock spagetti.

Tillbehör

Medföljer: Rengöringsverktyg, Mätbägare,

Receptbok

Allmänna specifikationer

Antal formskivor: 8

Prefixprogram: 2

Produktfunktioner: Tål att maskindiskas,

LED-skärm, På/av-knapp, Klarsignal,

Förvaringsutrymme

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1 m

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: 200 W

Spänning: 220-240 V

Vikt och mått

Förpackningens mått (LxBxH): 410 x 310 x

370 mm

Produktens mått (L x B x H): 215 x 343 x

315 mm

Fackstorlek (L x B x H): 315 mm

Vikt inkl. förpackning: 10,2 kg

Produktens vikt: 6,9 kg

Design

Färg: Kaschmirgrå

Färg på kontrollpanelen: Svart

Legering

Material, tillbehör: Plast

Material i huvudenhet: Grå
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