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Gezonde, zelfgemaakte gerechten — eindeloze mogelijkheden

Geweldige resultaten, zelfs met de hardste ingrediënten

Houdt u van gezonde, huisgemaakte maaltijden? Dan is de Philips Viva Compact-keukenmachine iets voor u. We

hebben deze collectie speciaal ontworpen voor de hectiek van het dagelijks leven. Hiermee bereidt u snel

heerlijke gerechten, zelfs met de lastigste ingrediënten.

Ontworpen voor een druk leven

Krachtige 800 W motor voor moeiteloos verwerken

PowerChop-technologie voor superieure hakresultaten

Alles-in-één-apparaat: kneden, kloppen, raspen, snijden en centrifugeren

Snelle voorbereiding met grote vultrechter voor zo min mogelijk vooraf snijden

Gekleurde aanwijzingen voor snelheid en accessoires voor eenvoudig combineren

Snelle en eenvoudige montage van alle onderdelen

Een compact design: minder ruimte, geweldige prestaties

Kleiner gebruiksoppervlak en opslag van alle accessoires in de kom

Roestvrijstalen 2-in-1-schijven met twee zijden: raspen en snijden

Maak tot 5 porties tegelijk met de komcapaciteit van 1,5 l

Alle accessoires kunnen in de vaatwasmachine worden gereinigd

Robuuste extra kan

Duurzame en transparante kan voor intensief gebruik
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Kenmerken

Krachtige motor van 800 W

De krachtige motor verwerkt eenvoudig veel

verschillende ingrediënten zoals brooddeeg,

harde groenten, kaas en chocolade. Snijden en

hakken verloopt ook moeiteloos.

PowerChop-technologie

De PowerChop-technologie combineert een

optimale mesvorm, snijhoek en binnenpan

voor perfect gehakte zachte en harde

ingrediënten Ook perfect voor puree en het

mixen van cakebeslag!

Meer dan 29 functies

Met meer dan 29 functies is er geen limiet op

wat u kunt maken: maaltijden, brood, sauzen,

sappen en meer. Gebruik de hoogwaardige

multifunctionele accessoires om ingrediënten

te hakken, pureren en malen met het S-mes, of

om te snijden en hakken met de 2-in-1-schijf.

Wat u ook wilt!

Grote vultrechter

Snelle voorbereiding met grote vultrechter voor

zo min mogelijk vooraf snijden.

Gekleurde snelheidsaanwijzingen

Gebruik het accessoire en de snelheid met

dezelfde kleur voor perfecte resultaten, keer op

keer. Gebruik snelheid 1 voor het kloppen van

slagroom, eieren, het maken van gebak en

brooddeeg. Snelheid 2 is ideaal voor uien

snijden, vlees malen, smoothies maken en nog

veel meer.

Snelle en eenvoudige montage

Snelle en eenvoudige montage van alle

onderdelen.

Ruimtebesparend ontwerp

De compacte Viva-keukenmachine neemt

minder ruimte in op uw aanrecht, maar is

volledig uitgerust met alle essentiële

keukenhulpjes, die u allemaal eenvoudig in de

kom kunt opbergen.

Roestvrijstalen 2-in-1-schijf

Ergonomische schijf met twee zijden maakt het

gemakkelijk om te snijden met de ene kant en

te raspen met de andere kant!

Tot 5 porties tegelijk

Met de grote kom van 2,1 l (1,5 liter capaciteit)

kunt u tot wel 5 porties koude soep in één keer

mixen.

Vaatwasserbestendige accessoires

Alle accessoires kunnen in het bovendeel van

de vaatwasmachine zodat ze weer snel schoon

zijn.

Stevige kan

De stevige kan van 1,5 liter heeft een effectieve

capaciteit van 1 liter voor maximaal 5

smoothie-porties per keer.
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Specificaties

Accessoires

Inclusief: Mesunit S-mes, Citruspers,

Emulsieaccessoire, Kan, Kneedaccessoire,

Omkeerbare schijf

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 2 + pulsstand

Productkenmerken: Opbergvak voor snoer,

Vaatwasmachinebestendig, Geïntegreerd

opbergvak voor snoer, Antislipvoetjes, Pulstoon

Aantal snijschijven: 1 (omkeerbaar)

Kabelhouder

Ontwerp

Kleur: Zwart

Afwerking

Materiaal accessoires: Metaal (2-in-1-schijf)

en plastic (kneedhulpstuk en emulsieschijf)

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal kan: SAN

Materiaal hoofdunit: ABS

Materiaal pulpopvangbak/stamper: SAN

Technische specificaties

Inhoud kom: 2,1 l

Capaciteit kom: 500 g bloem of 1,5 l

Frequentie: 50-60 Hz

Vermogen: 800 W

Voltage: 220 - 240 volt

Maximaal vermogen: 800 W

maximumsnelheid:: 2 + pulsstand

Turboknop: Pulstoon

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 244 x 244

x 377 mm

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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