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Egészséges, házi készítésű ételek – végtelen sok lehetőség

Nagyszerű eredmények még a legkeményebb hozzávalók esetén is

Ha szereti az egészséges, házi készítésű ételeket, akkor imádni fogja Philips Daily kompakt kialakítású konyhai

robotgépünket. Ezt a termékkollekciót kifejezetten a rohanó mindennapokhoz terveztük. Segítségével gyorsan

készíthet ízletes ételeket, még ha azok a legkeményebb hozzávalókat is tartalmazzák.

Elfoglalt életmódjához tervezve

Nagy teljesítményű, 850 W-os motor a könnyed feldolgozás érdekében

PowerChop technológia a kiemelkedő aprítási teljesítményért

Sokoldalú készülék: dagaszt, habosít, aprít, szeletel, őröl és facsar

A nagy méretű adagolócső révén gyorsan előkészítheti az ételeket, mert minimális előaprításra van szükség

Színkódolt sebesség- és tartozék-útmutató az egyszerű párosításhoz

Minden alkatrész egyszerűen és gyorsan felszerelhető

Kompakt kialakítás: kis méret, nagy teljesítmény

Kis méretű, minden tartozék a tálban tárolható

Rozsdamentes acél, kétoldalú, 2 az 1-ben tárcsa: aprít és szeletel

A 1,5 l-es tálban akár 5 adagot is elkészíthet egyszerre

Minden tartozék mosogatógépben mosható

Strapabíró, külön pohár

Ellenálló és átlátszó kehely intenzív használatra
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Fénypontok

Nagy teljesítményű, 850 W-os motor

A nagy teljesítményű motor könnyedén

elbánik bármilyen anyaggal, a kenyértésztától

kezdve a kemény zöldségekig, kávészemekig,

sajtokig vagy csokoládéig. Emellett kiválóan

szeletel és aprít is.

PowerChop technológia

A PowerChop technológia a pengeforma, a

vágási szög és a belső edény kombinálásával

kiváló aprítási teljesítményt biztosít lágy és

kemény hozzávalók esetén is. Tökéletes

megoldás pürékhez és süteménytészták

keveréséhez egyaránt.

Több mint 30 funkció

A több mint 30 funkciónak köszönhetően

bármit elkészíthet: készételeket, kenyeret,

szószokat, kávéőrleményt, gyümölcsleveket és

sok egyéb mást. Daraboljon és pürésítsen a

kiváló minőségű és multifunkcionális

tartozékokkal, daráljon az S-alakú aprítókéssel,

vagy szeleteljen és aprítson a 2 az 1-ben

tárcsával. Minden csak attól függ, hogy éppen

mihez van kedve!

Nagy méretű adagolócső

A nagy méretű adagolócső révén gyorsan

előkészítheti az ételeket, mert minimális

előaprításra van szükség.

Színkódolt sebesség-útmutató

A tökéletes eredmény érdekében a sebesség

színkódját állítsa a tartozék színkódjához. 1-es

sebességen verjen habot, tojást, készítsen

édes vagy kenyértésztát. A 2-es sebesség

ideális hagymák aprításához, húsok

darabolásához, turmixok készítéséhez és sok

minden máshoz.

Gyors és egyszerű összeszerelés

Minden alkatrész egyszerűen és gyorsan

felszerelhető.

Helytakarékos kialakítás

A Viva kompakt kialakítású konyhai robotgép

kisebb helyet foglal el a konyhapulton, mégis

minden alapvető konyhai tartozékkal

rendelkezik, amelyek a tálban tárolhatók.

Rozsdamentes acél 2 az 1-ben tárcsa

Az ergonomikus, kétoldalú tárcsa egyik

oldalával könnyedén szeletelhet, a másik

oldalával pedig apríthat!

Akár 5 adag egyszerre

A bőséges méretű, 2,1 literes (1,5 liter működési

kapacitású) tálnak köszönhetően egyszerre

akár 5 adag hideg leves is elkészíthető.

Mosogatógépben tisztítható tartozékok

Minden tartozék a mosogatógép felső

tálcájába helyezve, egyszerűen tisztítható.

Ütésálló kehely

Az 1,5 literes, 1 literes működési kapacitású

kehely 5 adag turmix egyidejű készítésére is

alkalmas.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: S-alakú késszerelvény, Citrusprés,

Elegyítő eszköz, Pohár, Dagasztótartozék,

Daráló, Megfordítható tárcsa

Általános jellemzők

Sebességbeállítások száma: 2 + pulzus

Termékjellemzők: Vezetéktárolás,

Mosogatógépben tisztítható, Beépített

kábeltároló, Csúszásmentes talp, Pulzáló

funkció

Szeletelőtárcsák száma: 1 (megfordítható)

Kialakítás

Szín: Fehér

Kidolgozás

Tartozékok anyaga: Fém (2 az 1-ben) és

műanyag (dagasztótartozék és elegyítőtárcsa)

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Pohár anyaga: SAN

A készülék anyaga: ABS

A gyümölcshústároló / nyomórúd anyaga:

SAN

Műszaki adatok

Edény kapacitása: 2,1 L

Tál működési kapacitása: 500 g liszt vagy

1,5 L

Frekvencia: 50–60 Hz

Energiaellátás: 850 W

Feszültség: 220–240 V

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma):

244x244x377 mm

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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