
Foodprocessor

 

350 W

2,1 L skål

 

HR7605/10

Den alsidige pladsbesparer
Foodprocessor, der nemt kan opbevares

Denne Philips-foodprocessor sparer plads og tid. Den er det multifunktionelle

svar på alle dine problemer i køkkenet. Med dette ene apparat kan du udføre mere

end 15 forskellige opgaver på en brøkdel af den normale tid.

Effektiv præcision

Kraftfuld 350 W motor til de hårdeste ingredienser

Nem udførelse af over 15 funktioner

Kompakt

Alle tilbehørsdelene kan opbevares i skålen

Lille nok til at passe ind i ethvert skab



Foodprocessor HR7605/10

Vigtigste nyheder Specifikationer

Superkompakt

Lille nok til at passe ind i ethvert skab

MicroStore

Med MicroStore kan du nemt opbevare alle

tilbehørsdelene i skålen.

Over 15 funktioner

Foodprocessoren leveres med 5 forskellige

tilbehørsdele, som gør det muligt at udføre over

15 forskellige funktioner. Tilbehøret, der kan gå

i opvaskemaskinen, består af en æltedel til at

blande dej og til tung æltning, en hakkekniv af

rustfrit stål til at tilberede kød og grøntsager,

metalskiver til mellemfin rivning, snitning og

granulering samt en piskeskive til f.eks.

flødeskum og mayonnaise.

Tilbehør

Antal indsatser/diske: 3

Riveindsats/medium: Til medium rivning af

frugt og grøntsager

Snitteindsats/medium: Til mellemfin snitning

af frugt og grøntsager

Granuleringsindsats/medium: Granulering af

kartofler, ost

Piskeskive.: Piskning, Piskning,

Emulgeringsapplikation

Hakkekniv i rustfrit stål: hakke, blendning,

æltning, purering, miksning

Designspecifikationer

Kabinet: PP

Kontakt og tilbehørsholder: POM

Skål, dæksel, nedskubber: SAN

Piskeskive: ABS

Metalkniv og indsatser: rustfrit stål & ABS

Tekniske specifikationer

Motor: Universal spærring af radio/tv

interferens

Strøm: 350 W

Kapacitet/tynd kagedej: 250 g

Skålens indhold: 2,1 L

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Farve(r): Hvid med strejf af mineralgrønt

Sikkerhed: Automatisk nulstilling af

sikkerhedsafbryderen, der beskytter motoren

Hastighedsindstillinger: 1+ puls

Ledningslængde: 75 cm

Oprindelsesland

Ungarn
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