
Foodprocessor

Daily Collection

 
500 W

Kompakt 2-i-1-oppsett

2 l bolle

 

HR7625/70

Spar plass og energi
Ultrakompakt utforming med hurtigmikser

Spar plass, energi og tid med Philips-foodprocessoren HR7625/70 med vertikal utforming. Den er svært kraftig

og multifunksjonell, slik at du enkelt kan gjøre all tilberedning på rekordtid! Hurtigmikser er inkludert.

Kraftig og nøyaktig

Leveres med hurtigmikser

Motor på 500 watt for å håndtere store mengder og tung elting

Utfører enkelt 25 funksjoner eller mer

To hastigheter og pulsering

Enkel oppbevaring

Alt tilbehøret får plass i bollen for kompakt oppbevaring

Den vertikale utformingen tar opptil 35 % mindre plass på kjøkkenet



Foodprocessor HR7625/70

Høydepunkter Spesifikasjoner

MicroStore

Med MicroStore kan du oppbevare alt tilbehøret

i bollen for enkel og kompakt oppbevaring.

Vertikal utforming

Den spesielle vertikale utformingen er 35 %

mindre enn foodprocessorer som står side ved

side. Dette gir deg mer verdifull benkplass, og

det betyr at selv de minste kjøkken nå kan ha

en foodprocessor.

Motor på 500 W + 2 hastigheter + puls

Med motoren på 500 W, 2

hastighetsinnstillinger og pulseringsknapp kan

du velge riktig hastighet for optimale resultater

Over 25 funksjoner

Foodprocessoren leveres med sju typer tilbehør

for å utføre 25 funksjoner eller mer. Tilbehøret –

som kan vaskes i oppvaskmaskin – er et

elteredskap for å blande røre og tung elting. En

hakkekniv i rustfritt stål for å tilberede kjøtt og

grønnsaker. Metallskiveutstyr for å håndtere

middels strimling og maling. Uknuselig

hurtigmikser på 1,5 l til blanding, knusing og til

å røre sammen forskjellige ingredienser. Og en

emulgeringsplate for å tilberede mat som

pisket krem og majones.

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 500 W, Kina: 460 W

Frekvens: 50–60, Kina: 50 Hz

Ledningslengde: 120 cm

Motor: Universell, radio-/tv-støy dempes

Farge(r): Hvit og himmelblå

Bollekapasitet, mel: 500 g

Bollekapasitet, deig: 830 g

Mikserens volumkapasitet, væske: 1 l

Bollens kapasitet, tørt: 2 l

Bollens volumkapasitet, væske: 1,2 l

Sikkerhet: Sikkert låsesystem for lokk og bolle,

Mekanisk stopp på redskapsholder, stopper i

løpet av 1, 5 sekunder

Hastigheter: 2 + pulsfunksjon

Spenning: 220–240 V, Kina: 220 V

Designmessige spesifikasjoner

Kabinett: ABS

Bryter og redskapsholder: ABS og POM

Bolle, deksel, stapper: SAN og ABS

Emulgeringsplate: ABS

Metallkniv og utstyr: rustfritt stål

Knivholder: PP & PET

Hurtigmikserkanne, -deksel og -kopp: SAN,

PP

Knivholder for hurtigmikserkanne: nylon 60

Kniv for hurtigmikser: rustfritt stål

Tilbehør

Antall utstyrsenheter/skiver: 3

Utstyr for medium strimling: Til medium

strimling av grønnsaker, frukt, ost

Utstyr for medium kutting: Til medium kutting

av grønnsaker og frukt

Utstyr for medium maling: For maling av

poteter, riving av ost

Elteredskap: For elting og kraftig elting

Hakkekniv i rustfritt stål: hakking, Pisking,

røring, knusing, kutting, vending, mosing,

kverning, miksing, elting

Emulgeringsplate: Til pisking, visping og

emulgering

Hurtigmikser: Miksing, Homogenisering,

Røring, knusing, skumming, maling, mosing,

finmosing, pressing, finmaling, risting

Opprinnelsesland

Kina
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