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500W

Kom van 2 l

 

HR7620/70

Bespaar ruimte en moeite
Extra compacte keukenmachine met verticaal ontwerp

Bespaar werk, tijd en ruimte met de verticaal ontworpen HR7620/70-

keukenmachine van Philips. Dit krachtige, supermultifunctionele apparaat werkt

alle klusjes in een paar seconden af.

Krachtige precisie

Motor van 500 watt voor grote hoeveelheden en krachtig kneden

Voert moeiteloos meer dan 15 functies uit

2 snelheden en pulsstand

Eenvoudig opbergen

Alle accessoires passen in de kom voor compacte opslag

Het verticale ontwerp neemt maximaal 35% minder keukenruimte in beslag



Keukenmachine HR7620/70

Kenmerken Specificaties

MicroStore

Dankzij MicroStore kunnen al uw accessoires

eenvoudig en compact in de kom worden

opgeborgen.

Verticaal ontwerp

Het speciale verticale ontwerp heeft een

grondoppervlak dat 35% kleiner is dan bij

vergelijkbare keukenmachines. Hierdoor wordt

er waardevolle werkruimte bespaard en kunnen

mensen met een kleine keuken vanaf nu ook

een keukenmachine kwijt.

Meer dan 15 functies

De keukenmachine wordt geleverd met 5

verschillende accessoires voor meer dan 15

verschillende functies. Met de

vaatwasmachinebestendige kneedaccessoires

kunt u beslag mixen en krachtig kneden. Een

roestvrijstalen hakmes voor het voorbereiden

van vlees en groenten. Metalen schijven voor

middelfijn raspen en verkruimelen. En een

emulsieschijf voor het bereiden van voeding

als slagroom en mayonaise.

500 W motor + 2 snelheden + pulsstand

Met de motor van 500 W plus 2

snelheidsstanden en pulsknop kunt u de juiste

snelheid kiezen voor optimale resultaten

Technische specificaties

Vermogen: 500, China: 460 W

Frequentie: 50 - 60, China: 50 Hz

Snoerlengte: 120 cm

Motor: Universeel, geen radio-/TV-storingen

Kleur(en): Helder wit en hemelsblauw

Kominhoud meel: 500 g

Kominhoud deeg: 830 g

Droge capaciteit kom: 2 L

Vloeistofcapaciteit kom: 1,2 L

Veiligheid: Veiligheidsvergrendeling voor

deksel en komdetectie, Mechanische rem op

de hulpstukhouder stopt binnen 1,5 seconde

Snelheden: 2+ pulsstand

Voltage: 220 - 240 V, China: 220 V

Ontwerpspecificaties

Behuizing: ABS

Schakelaar en hulpstukhouder: ABS & POM

Kom, deksel, stamper: SAN & ABS

Emulsieschijf: ABS

Metalen mes en hulpstukken: roestvrij staal

Meshouder: PP & PET

Accessoires

Aantal hulpstukken/schijven: 2

Rasp (medium): Voor het middelfijn raspen

van groenten, fruit en kaas

Snijhulpstuk (medium): Voor het middelfijn

snijden van groenten en fruit

Emulsieschijf: Voor (op)kloppen en emulgeren

Kneedaccessoire: Voor kneden, krachtig

kneden

Roestvrijstalen hakmes: hakken, kloppen,

slagroom kloppen, verkruimelen, snijden,

vouwen, stampen, vlees hakken, mixen,

kneden

Land van herkomst

China
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