
Pienikokoinen
monitoimikone

Daily Collection

 

700 W

16 toimintoa

2-in-1 terä

Säilytys kulhossa

 
HR7310/00

Valmista kotiruokaa vaivattomasti päivittäin
Olennaisilla lisätarvikkeilla ja tilaa säästävän muotoilun avulla.

Jos pidät terveellisestä kotiruoasta, mutta olet kiireinen, ihastut pienikokoiseen Philips Daily -

monitoimikoneeseen. Pienikokoinen mallisto on suunniteltu kiireisiin hetkiin. Voit valmistaa upeita ruokia

nopeasti ja vaivattomasti.

Suunniteltu kiireiseen elämäntyyliin

700 W:n moottori vaivattomaan valmistukseen

Kätevä All-in-one-laite: vaivaa, vispaa, raasta, viipaloi

Suuri syöttöaukko mahdollistaa suurikokoisten ainesten lisäämisen, mikä nopeuttaa valmistusta

Värikoodattu nopeus- ja lisäosaopas helppoon yhdistelyyn

Nopeasti ja helposti koottava

Pienikokoinen malli vie vähän tilaa, mutta on tehokas

Vie vähän tilaa, sillä kaikki lisäosat voi säilyttää kulhossa.

Kaksipuolinen 2-in-1-terä ruostumattomasta teräksestä: raasta & viipaloi

Jopa 5 annosta samalla kertaa 1,5 litran kulhon ansiosta

Kaikki lisäosat ovat konepestäviä



Pienikokoinen monitoimikone HR7310/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Yli 16 toimintoa

Yli 16 toimintoa takaavat rajattomat

ruoanvalmistusmahdollisuudet: ruoat, leipä,

kastikkeet jne. Hyödynnä laitteen

korkealaatuisia ja monikäyttöisiä lisäosia, sillä

voit pilkkoa, soseuttaa tai jauhaa raaka-aineita

S-terällä tai vain viipaloida ja raastaa 2-in-1-

terällä. Juuri niin kuin haluat: vatkaa, vispaa,

vaivaa ja paljon muuta!

Tehokas 700 watin moottori

Tehokas moottorimme selviytyy monista

raaka-aineista, kuten leipätaikinasta, kovista

kasviksista, juustosta tai suklaasta. Voit myös

helposti viipaloida ja raastaa.

Suuri syöttöaukko

Suuri syöttöaukko mahdollistaa suurikokoisten

ainesten lisäämisen, mikä nopeuttaa

valmistusta.

Värikoodattu nopeudensäätö

Aina täydelliset tulokset. Yhdistä lisäosan väri

samanväriseen nopeuteen. Valitse nopeus 1,

kun vatkaat kermaa tai kananmunia tai

valmistat leivonnaisia tai leipätaikinaa.

Nopeus 2 sopii sipulien hienontamiseen, lihan

jauhamiseen, smoothien valmistukseen ja

muuhun.

Nopeasti ja helposti koottava

Nopeasti ja helposti koottava.

Tilaa säästävä muotoilu

Pienikokoinen Daily-monitoimikone vie vähän

pöytätilaa, mutta sisältää kaikki keittiön

perustarvikkeet, jotka voi säilyttää kulhossa.

2-in-1-terä ruostumattomasta teräksestä

Ergonomisen kaksipuolisen terän toisella

teräpinnalla on helppo viipaloida ja toisella

raastaa!

Jopa 5 annosta kerralla

Suuren 2,1 litran kulhon (käyttökapasiteetti

1,5 l) avulla voit sekoittaa yli 5 keittoannosta

kerralla.

Konepestävät lisäosat

Kaikki lisäosat on helppo puhdistaa, sillä ne

voidaan laittaa astianpesukoneen ylätasolle.

Lisätarvikkeet

Mukana: Teräyksikkö S-terä, Vispilä,

Vaivausosa, Kaksipuolinen levy

Yleiset tiedot

Viipalointilevyjen lukumäärä: 1 (käännettävä)

Nopeusasetusten määrä: 2 + pulssitoiminto

Tuotteen ominaisuudet: Johdon säilytys,

Konepesun kestävä, Integroitu johdon

säilytys, Liukumattomat jalat, Sykäystoiminto

Johtopidike

Muotoilu

Väri: Valkoinen

Pinnoitus

Rungon materiaali: ABS

Jäteastian ja syöttöpainimen materiaali: SAN

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Lisävarusteiden materiaali: Metalli (2-in1-terä

) ja muovi (Vaivausosa & vispilälevy)

Tekniset tiedot

Kulhon tilavuus: 2,1 V

Kulhon käyttökapasiteetti: 1.5 (tai 500g

jauhoja) V

Taajuus: 50–60 Hz

Virta: 700 W

Jännite: 220–240 V

Paljon tehoa: 700 W

enimmäisnopeus: 2 + pulssitoiminto

Turbonappi: Sykäystoiminto

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 244 x 244 x 377 mm

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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