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HR7605/10

Universalus erdvės tausotojas
Virtuvės kombainas, kurį patogu laikyti

Šis „Philips“ virtuvės kombainas yra kompaktiškas, taupantis laiką daugiafunkcinis

atsakymas į visas jūsų virtuvės problemas. Vienu prietaisu galite atlikti 15 skirtingų

darbų per įprastai užimamą laiko tarpą.

Galingas tikslumas

Galingas 350 vatų variklis kietiems ingredientams

Lengvai atlieka daugiau nei 15 funkcijų

Kompaktiškas

Visus priedus galima kompaktiškai laikyti dubenyje

Mažas, todėl telpa kiekvienoje spintelėje



Virtuvinis kombainas HR7605/10

Ypatybės Specifikacijos

Ypač kompaktiška

Mažas, todėl telpa kiekvienoje spintelėje

Saugykla „MicroStore“

Galite laikyti visus priedus dubenyje, lengvai ir

kompaktiškai sudėtus saugyklėlėje

Daugiau nei 15 funkcijų

Viruvės kombainas turi 5 skirtingus priedus, su

kuriais lengvai atliksite daugiau nei 15 skirtingų

funkcijų. Indaplovės priedai yra tešlos

minkymui ir intensyviam minkymui skirtas

įrankis. Nerūdijančio plieno kapojimo peilis

skirtas ruošti mėsą ir daržoves. Du metalo

diskai naudojami vidutiniam ir smulkiam

smulkinimui bei tarkavimui. Plakimo diskas yra

skirtas gaminti tokį maistą kaip plakta

grietinėlė ir majonezas.

Priedai

Įdėklų/diskų skaičius: 3

Įdėklas smulkinti vidutiniu stambumu: Skirtas

daržovėms ir vaisiams smulkinti vidutiniu

stambumu

Įdėklas pjaustyti vidutiniu stambumu: Skirtas

daržovėms, vaisiams, sūriui smulkinti vidutiniu

stambumu

Įdėklas vidutinio stambumo granulėmis

smulkinti: Skirtas bulvėms, sūriui smulkinti

Plakimo diskas.: Maišymas, Plakimas,

Plakimo

programa

Nerūdijančio plieno peilis smulkinti:

smulkinti, maišyti, minkyti, trinti, maišyti

Projektinės specifikacijos

Korpusas: PP

Jungiklis ir įrankių laikiklis: POM

Dubuo, dangtelis, stūmiklis: SAN

Plakimo diskas: ABS

Metalinis peilis ir įdėklai: nerūdijantis plienas

ir ABS

Techniniai duomenys

Variklis: Universalus, slopina radijo /

televizijos sukeltus trikdžius

Maitinimas: 350 W

Dubens tūris pyrago tešlai: 250 g

Dubens talpa: 2,1 l

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Spalva (-os): Balta su obuolio žalumo

akcentais

Saugumas: Automatinė, apsauganti variklį,

atstatoma išjungimo sistema

Greičiai: 1 pulsinė funkcija

Maitinimo laido ilgis: 75 cm

Kilmės šalis

Vengrija
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