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500 W

Kompakt 2-i-1-konstruktion

2 l skål

 

HR7625/70

Spara utrymme och kraft
Ultrakompakt matberedare med mixer

Spara utrymme, kraft och tid med matberedaren HR7625/70 från Philips i vertikal design. Den är mycket kraftfull

och har flera suveräna funktioner så att du kan utföra alla typer av tillredning på bara några sekunder. Nu

medföljer en mixer.

Kraftfull precision

Inklusive mixer

Motor på 500 W för hantering av stora mängder och kraftig knådning

Utför enkelt mer än 25 funktioner

2 hastigheter och pulsfunktion

Enkel förvaring

Alla tillbehör får plats i skålen vilket ger kompakt lagring

Vertikal design tar upp 35 % mindre köksutrymme



Matberedare HR7625/70

Funktioner Specifikationer

MicroStore

Microstore låter dig lagra alla dina tillbehör

inuti skålen vilket ger enkel och kompakt

lagring.

Vertikal design

Den särskilda vertikala designen tar upp 35 %

mindre utrymme än liknande matberedare. Det

innebär att du sparar in värdefullt utrymme på

arbetsbänken och att det finns plats för en

matberedare även i mycket små kök.

500 W motor + 2 hastigheter + puls

Med motorn på 500 W plus två

hastighetsinställningar och pulsfunktion kan du

välja rätt hastighet för optimalt resultat

Fler än 25 funktioner

Matberedaren levereras med 7 tillbehör och

utför mer än 25 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 och finfördelning, en

spricktålig 1,5 l mixer för mixning, krossning

och hoprörning av olika ingredienser samt en

emulgeringsskiva för tillredning av t.ex. vispad

grädde och majonnäs.

Tekniska specifikationer

Effekt: 500 W, Kina: 460 W

Frekvens: 50-60, Kina: 50 Hz

Sladdlängd: 120 cm

Motor: Universell, radio/tv-störningar

undertrycks

Färg(er): Vit och himmelsblå

Skål, kapacitet för mjöl: 500 g

Skål, kapacitet för deg: 830 g

Mixer, volym, kapacitet för vätska: 1 L

Skål, kapacitet för torra ingredienser: 2 L

Skål, volym, kapacitet för vätska: 1,2 L

Säkerhet: Säkert låssystem för lock och skål,

Mekanisk broms på verktygshållaren stannar

inom 1,5 sek

Hastigheter: 2+-pulsfunktion

Spänning: 220-240 V, Kina: 220 V

Designspecifikationer

Hölje: ABS

Knapp och verktygshållare: ABS och POM

Skål, lock, presskloss: SAN och ABS

Emulgeringsskiva: ABS

Metallkniv och insatser: rostfritt stål

Knivhållare: PP & PET

Mixerskål, lock och bägare: SAN, PP

Mixerskål, knivhållare: nylon 60

Mixerkniv: rostfritt stål

Tillbehör

Antal insatser/skivor: 3

Insats för rivning, medium: För medelgrov

rivning av grönsaker, frukt och ost

Insats för skivning, medium: För medelgrov

skivning av grönsaker och frukt

Insats för finfördelning, medium: För

finfördelning av potatis och ost

Knådningsverktyg: För knådning och kraftig

knådning

Hackkniv i rostfritt stål: hacka, vispa, röra,

smula, skära, vända ned, mosa, finhacka,

blanda, knåda

Emulgeringsskiva: För vispning och

emulgering

Mixer: Mixa, homogenisera, röra, krossa,

skumma, sönderdela, göra puré, puréa kraftigt,

pressa, mala, skaka

Ursprungsland

Kina
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