
เคร่ืองเตรียมอาหาร

อเนกประสงค

Daily Collection

  650 วตัต

ความเรว็ 2 ระดบัพรอมปุม pulse

โถความจ ุ2.1 ลติร

อปุกรณเสรมิใชงานไดกวา 15 ฟงกชัน

 
HR7627/00

เตรียมอาหารไดหลากหลายสตูร ไมเปลอืงแรง
ทาํขนมปงโฮมเมด เคก เครื่องดื่มและอื่นๆ ไดมากมาย

เคร่ืองเตรียมอาหารอเนกประสงคคอลเลคชนั Daily จาก Philips มีการออกแบบที่กะทดัรัดรวมถงึโถความจุ 2.1 ลติร และอปุกรณเสริมประสิทธิภาพสูงที่

หลากหลาย การเตรียมอาหารโฮมเมดแสนอรอยไมเคยอยางนี้มากอน!

ความแมนยําเปยมประสทิธภิาพ

เทคโนโลย ีPowerChop เพ่ือประสิทธภิาพในการบดสับที่เหนอืกวา

สตูรทําอาหารหลากหลายมากมาย

เคร่ืองมือตสีวนผสมสําหรับตคีรีมและไขขาว

ใบมีดแผนกลมสแตนเลสสตลีประสิทธภิาพสูง

ใบมีดทรง S สแตนเลสสตลี คมและแข็งแรงสําหรับการบดสับ

ใสได 5 สวนตอการปน 1 คร้ัง

ประกอบเครื่อง ใชงานและทําความสะอาดไดงายอยางไมนาเช่ือ

ไมมีความยุงยากในบริเวณกลางโถเนื่องจากขาดดามภายใน

ชองใสผลไมที่ใหญข้ึนถงึ 40% (เม่ือเปรียบเทยีบกบั Philips HR7625)

มอเตอรขนาด 650 วัตต ใหการทาํงานอนัทรงพลงั

การตั้งคาความเร็ว 2 ระดบัพรอมปุม Pulse เพ่ือการควบคุมสูงสุด

อปุกรณเสริมใชกบัเคร่ืองลางจานได
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ไฮไลต

ตั้งคาความเรว็ 2 ระดบัพรอมปุม Pulse

เพ่ือผลลพัธที่ดทีี่สุด ใหใชการตั้งคาความเร็วตํ่า (ความเร็ว 1) ใน

การตวิีปครีม ตไีข และทาํแปงดบิสําหรับพายและขนมปง การตั้ง

คาความเร็วสูง (ความเร็ว 2) เหมาะสําหรับการสับหวัหอมและเนื้อ

สัตว ปนซปุและสมูทตี้ หรือหั่นฝอย หั่น หรือขูดผกั

ชองใสผลไมท่ีใหญข้ึนถงึ 40%

เคร่ืองเตรียมอาหารอเนกประสงคคอลเลคชัน Daily จาก Philips

มาพรอมกบัชองใสผลไมซึ่งมีขนาดใหญกวารุน HR7625 ถงึ

40% ชวยลดเวลาในการหั่นผลไมและผกัเปนช้ินเลก็ๆ

ใบมดีแผนกลมสแตนเลสสตลี

เพียงเลอืกใบมีดแผนกลมสแตนเลสสตลีตามการใชงานในการจดั

เตรียมอาหารโปรดและคลกิที่ที่ยดึ ประสิทธภิาพในการหั่นไดรับ

การทดสอบมาอยางยาวนานเพ่ือใหไดผลลพัธที่ดทีี่สุด

การทํางานอนัทรงพลงั

เคร่ืองเตรียมอาหารอเนกประสงคของ Philips มีมอเตอรพลงัแรง

ใหทั้งพลงัและการควบคุมเพ่ือการเตรียมสูตรอาหารที่โปรดปราน

ทั้งหมดของคุณ

ใสได 5 สวนตอการปน 1 ครั้ง

โถขนาดใหญความจ  ุ2.1 ลติร (ความจขุณะทาํงาน 1.5 ลติร) ชวย

ใหคุณสามารถปนซปุไดสูงสุด 5 ที่ไดในข้ันตอนเดยีว

อปุกรณเสรมิใชกบัเครื่องลางจานได

อปุกรณเสริมทั้งหมดของเคร่ืองเตรียมอาหารอเนกประสงคจาก

Philips สามารถใสลงในตะแกรงดานบนของเคร่ืองลางจานได

ทาํใหทาํความสะอาดไดงาย

เครื่องมอืตสีวนผสม

เคร่ืองมือสําหรับการตคีรีม คลกุเคลา หรือผสมไขหรือวิปครีมที่

สมบรูณแบบ ใหใชการตั้งคาความเร็วตํ่า เพ่ือเพ่ิมปริมาณและ

ความฟูนุมใหไดมากที่สุด ชวยใหการทาํของหวานและมายองเนส

แสนอรอยทาํไดงายกวาที่เคย!

เทคโนโลยี PowerChop

เทคโนโลย ีPowerChop เปนการผสมผสานกนัระหวางรูปทรง

ของมีด มุมในการตดั และโถภายในซึ่งชวยใหไดการบดสับที่

เหนอืกวาทั้งสวนผสมชนดินุมและแข็ง และยงัเหมาะเปนอยางยิ่ง

ในการหั่นละเอยีดและการผสมแปงเคก!

ไมมคีวามยุงยากในบรเิวณกลางโถ

เคร่ืองเตรียมอาหารอเนกประสงคจาก Philips แตกตางจากเคร่ือง

เตรียมอาหารอเนกประสงคราคาถกูกวา เนื่องจากไมมีดามจบั

แบบมีปลองภายในบริเวณกลางโถ จงึทาํใหซปุและของเหลว

อื่นๆ ไมสามารถร่ัวออกมาจากกลางโถได ชวยใหเคร่ืองเตรียม

อาหารอเนกประสงคและเคาเตอรหองครัวสะอาดอยูเสมอ! และยงั

ชวยใหการประกอบอปุกรณทาํไดงายข้ึน เพียงประกอบที่ยดึ

อปุกรณใหเขาที่กบัโถ

โลโกสเีขียวของ Philips

ผลติภณัฑเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช

จาย ลดการใชพลงังานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร

พวกเขาไดปรับปรุงส่ิงแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา

ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดงันี้ การ

ประหยดัพลงังาน, บรรจภุณัฑ, สารที่เปนอนัตราย, นํ้าหนกั, การ

รีไซเคิลและการกาํจดั รวมถงึความคงทนตลอดอายกุารใชงาน
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รายละเอยีดเฉพาะ

อปุกรณเสรมิ

พรอมดวย: ชุดใบมีดทรง S, ใบมีดสําหรับบดสับ, เคร่ืองมือสับ

หยาบ, เคร่ืองมือหั่นแบบหยาบ, เคร่ืองมือตสีวนผสม, เคร่ืองมือ

บดละเอยีด, เคร่ืองมือหั่นแบบละเอยีด, เคร่ืองมือขูด

ขอกาํหนดท่ัวไป

จาํนวนของใบมดีแผนกลม: 3

จาํนวนของการตั้งคาความเรว็: ความเร็ว 2 ระดบัพรอมปุม

pulse

คณุสมบัตผิลติภณัฑ: ที่เกบ็สายไฟในตวั, ฐานกนัลื่น, Pulse

(ปนช่ัวขณะ)

ขอมลูทางเทคนิค

กาํลงัไฟ: 650 วัตต

แรงดนัไฟฟา: 220-240 V

ความถี่: 50/60 เฮริตซ

ความถี่: 50/60 เฮริตซ

ความจขุองโถ: 2 ลติร

ความจขุองโถ: 1.75 ลติร

ความยาวสายไฟ: 1.0 ม.

รอบตอนาทีของเครื่องปน (สงูสดุ): 21000 รอบตอนาที

รอบตอนาทีของโถ (สงูสดุ): 1900 รอบตอนาที

ความจขุณะทํางานของโถ:

1.5 ลติร

ความจขุณะทํางานของเหยือก: 1.0 ลติร

การออกแบบ

ส:ี สีขาว

การตกแตง

วสัดขุองอปุกรณเสรมิ: สแตนเลสสตลี

วสัดท่ีุใชทําโถปน: พลาสตกิ SAN

วสัดขุองตวัเครื่อง: พลาสตกิ ABS

บรกิาร

รบัประกนัท่ัวโลก 2 ป

ความย่ังยืน

บรรจภุณัฑ: > 90% วัสดทุี่นาํกลบัมาใชใหมได

คูมอืการใชงาน: 100% กระดาษที่นาํกลบัมาใชใหมได

น้ําหนักและขนาด

ขนาดของผลติภณัฑ (ยาว x กวาง x สงู):

244x244x377 มม.
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