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Ευελιξία για εξοικονόμηση χώρου
Κουζινομηχανή για εύκολη αποθήκευση

Η κουζινομηχανή της Philips είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα της κουζίνας,

εξοικονομώντας χώρο και χρόνο και προσφέροντας πολυάριθμες λειτουργίες. Με αυτήν τη

συσκευή και μόνο μπορείτε να πραγματοποιήσετε περισσότερες από 15 διαφορετικές

εργασίες σε κλάσματα του χρόνου που θα χρειαζόταν κανονικά.

Ισχύς με ακρίβεια

Ισχυρό μοτέρ 350 Watt για τα πιο σκληρά υλικά

Εκτελεί εύκολα 15+ λειτουργίες

Μικρή

Όλα τα αξεσουάρ χωράνε στο μπολ για συμπαγή αποθήκευση

Αρκετά μικρό μέγεθος για να χωράει σε οποιοδήποτε ντουλάπι



Κουζινομηχανή HR7605/10

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Εξαιρετικά συμπαγές

Αρκετά μικρό μέγεθος για να χωράει σε οποιοδήποτε

ντουλάπι

MicroStore

Το Microstore σάς επιτρέπει να φυλάτε όλα τα

εξαρτήματα στο εσωτερικό του μπολ για εύκολη και

συμπαγή αποθήκευση.

15+ λειτουργίες

Η Κουζινομηχανή διαθέτει 5 διαφορετικά αξεσουάρ

με δυνατότητα εκτέλεσης 15+ διαφορετικών

λειτουργιών. Τα εξαρτήματα, τα οποία πλένονται στο

πλυντήριο πιάτων, είναι τα εξής: ένα εργαλείο

ζύμωσης για ανάμειξη ζύμης και δυνατό ζύμωμα,

ένα μαχαίρι για ψιλό κόψιμο από ανοξείδωτο ατσάλι

για την προετοιμασία κρέατος και λαχανικών, ένας

μεταλλικός δίσκος για μεσαίο τεμαχισμό, κοπή και

τρίψιμο υλικών, και ένας δίσκος ανακατέματος για

προετοιμασία τροφής όπως σαντιγί και μαγιονέζα.

Αξεσουάρ

Αριθμός εξαρτημάτων/δίσκων: 3

Εξάρτημα μεσαίου κομματιασμού: Για μεσαίο

τεμαχισμό λαχανικών και φρούτων

Εξάρτημα μεσαίου τεμαχισμού: Για μεσαίο τεμαχισμό

λαχανικών και φρούτων

Εξάρτημα μεσαίας κοκκοποίησης: Για τρίψιμο

πατάτας, τυριών

Δίσκος ανακατέματος: Πολτοποίηση, Χτύπημα,

Ανακάτεμα

Μαχαίρι για ψιλό κόψιμο από ανοξείδωτο ατσάλι:

ψιλό κόψιμο, ανάμειξη, ζύμωση, πολτοποίηση,

ανακάτεμα

Προδιαγραφές σχεδίασης

Περίβλημα: PP

Διακόπτης και στήριγμα εξαρτημάτων:

Πολυακετυλένιο

Δοχείο, κάλυμμα, προωθητήρας: SAN

Δίσκος ανακατέματος: ABS

Μεταλλικό μαχαίρι και εξαρτήματα: ανοξείδωτο

ατσάλι & ABS

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοτέρ: Παγκοσμίου χρήσης, με καταστολή

παρεμβολών radio/tv

Ρεύμα: 350 W

Χωρητικότητα ζύμης: 250 g

Περιεχόμενο δοχείου: 2,1 l

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50-60 Hz

Χρώμα(τα): Λευκό με αποχρώσεις μεταλλικού

πράσινου

Ασφάλεια: Αυτόματο, επαναρυθμίσιμο σύστημα

διακοπής για προστασία του μοτέρ

Ταχύτητες:

στιγμιαίο πάτημα 1 +

Μήκος καλωδίου: 75 εκ.

Χώρα προέλευσης
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