
Keukenmachine

Daily Collection

 
650 W

2 snelheden + pulsstand

Kom van 2,1 liter

Accessoires voor ruim 15
functies

 
HR7627/00

Talloze recepten, minimale inspanning
Maak zelf brood, taarten, drankjes en nog veel meer

Deze compacte keukenmachine uit de Philips Daily-collectie beschikt over een kom van 2,1 liter en tal van

hoogwaardige accessoires. Gezonde en lekkere thuiskost maken was nog nooit zo eenvoudig!

Krachtige precisie

PowerChop-technologie voor superieure hakresultaten

Eindeloos veel recepten mogelijk

Emulsieaccessoire voor room en eiwit

Hoogwaardige inzetschijven van roestvrij staal

Scherp en sterk S-mes van roestvrij staal om te hakken

Tot 5 porties tegelijk

Eenvoudig in elkaar te zetten, te gebruiken en te reinigen

Zonder middenas geen knoeiboel in het midden van de kom

40% grotere vultrechter (vergeleken met Philips HR7625)

Motor van 650 watt voor een krachtige werking

2 snelheidsstanden en pulsknop voor maximale controle

Vaatwasmachinebestendige accessoires



Keukenmachine HR7627/00

Kenmerken

2 snelheidsstanden en pulsknop

Voor het beste resultaat gebruikt u de laagste

snelheidsstand (snelheid 1) voor het kloppen

van slagroom, eieren, bereiden van deeg voor

gebak en brood. De hogere snelheidsinstelling

(snelheid 2) is bijzonder geschikt voor het

fijnhakken van uien en vlees, het pureren van

soep en smoothies, of het fijnmalen, raspen of

in schijven snijden van groenten.

40% grotere vultrechter

De nieuwe keukenmachine uit de Daily-

collectie van Philips wordt geleverd met een

vultrechter die 40% groter is dan het vorige

model (HR7625), waardoor u fruit en groenten

niet meer hoeft voor te snijden.

Inzetschijven van roestvrij staal

Kies eenvoudig de juiste roestvrijstalen

inzetschijf om uw favoriete ingrediënten te

bereiden en klik deze op de schijfhouder. De

prestaties zijn uitgebreid getest om de beste

snij- en raspresultaten te kunnen bieden.

Krachtige verwerking

Deze Philips keukenmachine heeft een

krachtige motor voor de kracht en de

bedieningsfuncties die u nodig hebt om al uw

favoriete gerechten te bereiden.

Tot 5 porties tegelijk

Met de grote kom van 2,1 l (1,5 liter capaciteit)

kunt u tot wel 5 porties soep in één keer mixen.

Vaatwasmachinebestendige accessoires

Alle accessoires van de Philips keukenmachine

kunnen in het bovendeel van de

vaatwasmachine zodat ze weer snel schoon

zijn.

Emulsieaccessoire

Het perfecte accessoire voor het kloppen,

opkloppen en emulgeren van eieren of

slagroom. Gebruik de laagste snelheidsstand

voor het beste volume en luchtigheid. Het

maken van heerlijke desserts of mayonaise is

nog nooit zo eenvoudig geweest!

PowerChop-technologie

De PowerChop-technologie combineert een

optimale mesvorm, snijhoek en binnenpan

voor perfect gehakte zachte en harde

ingrediënten Ook perfect voor puree en het

mixen van cakebeslag!

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.



Keukenmachine HR7627/00

Specificaties

Accessoires

Inclusief: Mesunit S-mes, Hakmes, Mes voor

grof hakken, Emulsieaccessoire, Mes voor fijn

hakken, Mes voor fijn snijden, Granuleermes

Algemene specificaties

Aantal snijschijven: 3

Aantal snelheidsstanden: 2 + pulsstand

Productkenmerken: Geïntegreerd opbergvak

voor snoer, Antislipvoetjes, Pulstoon

Technische specificaties

Vermogen: 650 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Inhoud kom: 2 L

Capaciteit kan: 1,75 L

Snoerlengte: 1,0 m

Blender, toeren per minuut (max.):

21.000 toeren per minuut

Kom, toeren per minuut (max.): 1900 toeren

per minuut

Capaciteit kom: 1,5 L

Capaciteit kan: 1,0 L

Ontwerp

Kleur: Wit

Afwerking

Materiaal accessoires: Roestvrij staal

Materiaal kan: Plastic SAN

Materiaal hoofdunit: Plastic ABS

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 244 x 244

x 377 millimeter
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