
Matberedare

 

350 W

Skål på 2,1 l

 

HR7605/10

Mångsidig utrymmesbesparare
Matberedare som är enkel att förvara

Philips matberedare är ett utrymmes- och tidsbesparande flerfunktionellt svar på

alla dina köksproblem. Med en enda apparat kan du utföra över 15 olika sysslor på

bråkdelen av den tid det annars skulle ta.

Kraftfull precision

Kraftfull motor på 350 W för de tuffaste ingredienserna

Utför enkelt mer än 15 funktioner

Kompakt

Alla tillbehör får plats i skålen vilket ger kompakt lagring

Liten nog att passa enkelt i varje skåp



Matberedare HR7605/10

Funktioner Specifikationer

Ultrakompakt

Liten nog att passa enkelt i varje skåp

MicroStore

Microstore låter dig lagra alla dina tillbehör

inuti skålen vilket ger enkel och kompakt

lagring.

Mer än 15 funktioner

Matberedaren levereras med fem olika tillbehör

som du kan använda för mer än 15 olika

funktioner. Tillbehören, som kan maskindiskas,

är följande: ett knådningsverktyg för blandning

av deg och kraftig knådning, en hackkniv i

rostfritt stål för hackning av kött och grönsaker,

metallskivor för medelgrov rivning, medelgrov

skivning och finfördelning samt en

emulgeringsskiva för tillredning av t.ex. vispad

grädde och majonnäs.

Tillbehör

Antal insatser/skivor: 3

Insats för rivning, medium: För medelgrov

rivning av grönsaker och frukt

Insats för skivning, medium: För medelgrov

skivning av grönsaker och frukter

Insats för finfördelning, medium: För

finfördelning av potatis och ost

Emulgeringsskiva: Vispning, Vispning,

Emulgeringsanvändning

Hackkniv i rostfritt stål: hacka, mixa, knåda,

göra puré, blanda

Designspecifikationer

Hölje: PP

Knapp och verktygshållare: POM

Skål, lock, presskloss: SAN

Emulgeringsskiva: ABS

Metallkniv och insatser: rostfritt stål och ABS

Tekniska specifikationer

Motor: Universell, radio/tv-störningar

undertrycks

Effekt: 350 W

Kapacitet för kaksmet: 250 g

Skålinnehåll: 2.1 L

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Färg(er): Vit med mineralgröna detaljer

Säkerhet: Automatisk återställningsbar

avstängning som skyddar motorn

Hastigheter: 1+-pulsfunktion

Sladdlängd: 75 cm

Ursprungsland

Ungern
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