
Foodprocessor

Daily Collection

 
650 W

Kompakt 2-i-1-design

2,1 L skål

Tilbehør til + 25 funktioner

 

HR7628/00

Maksimalt udvalg af opskrifter, minimal

arbejdsbyrde

Lav hjemmelavet brød, kager, drikke med mere

Denne foodprocessor fra Philips Daily-serien har et kompakt design med 2,1 l skål

og 1,75 l blender samt et udvalg af højtydende tilbehør. Det har aldrig været

nemmere at tilberede lækker hjemmelavet mad!

Effektiv præcision

PowerChop-teknologi for optimal hakkeydeevne

Pålidelig holdbarhed

Brudsikkert blenderglas til intensiv brug

Nemmest at samle, bruge og rengøre

Intet spild fra midten af skålen, da der ikke er nogen indvendig stav

40 % større påfyldningsrør (sammenlignet med Philips HR7625)

650 W motor for effektiv bearbejdning

2 hastighedsindstillinger og pulse for maksimal kontrol

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Det største udvalg af opskrifter

Piskeværktøj til fløde og æggehvider

Højtydende skiveindsatser i rustfrit stål

Skarp og stærk knivenhed i rustfrit stål til hakning

Op til 5 portioner på en gang



Foodprocessor HR7628/00

Vigtigste nyheder

PowerChop-teknologi

PowerChop-teknologi er en kombination af

knivens form, skærevinkel, og inderskålen, som

giver et optimalt hakkeresultat af både bløde

og hårde ingredienser. Den er også perfekt til

at lave puréer og blande kagedej!

Brudsikkert blenderglas

Et 1,75 liter stort brudsikkert blenderglas har en

maks. kapacitet på 1 liter til op til 5 smoothie-

portioner på én gang.

Intet spild fra midten af skålen

I modsætning til billigere foodprocessorer har

denne Philips foodprocessor ikke en indvendig

indføringstragt i midten af skålen. Det betyder,

at supper og andre væsker ikke vil dryppe fra

midten af skålen, så foodprocessoren og

køkkenbordet holdes rene! Det gør også

samling af apparatet meget nemmere - du skal

blot klikke tilbehørsholderen på plads i skålen,

ledet af de tætsluttende koblinger.

40 % større påfyldningsrør

Den nye Philips Daily collection foodprocessor

leveres med en påfyldningstragt, som er 40 %

større end den forrige HR7625 model, hvilket

sparer tid til forskæring af frugt og grøntsager

Kraftfuld bearbejdning

Denne Philips-foodprocessor har en kraftig

motor, som giver styrke og kontrol til at

tilberede alle dine yndlingsopskrifter.

2 hastighedsindstillinger og pulse

For at opnå det bedste resultat skal du

anvende den lave hastighedsindstilling

(hastighed 1) til at piske flødeskum og æg og

ælte kage- og brøddej. Den høje

hastighedsindstilling (hastighed 2) er velegnet

til at hakke løg og kød, blende supper og

smoothies eller snitte, skære eller rive

grøntsager.

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Alle tilbehørsdele til din Philips-foodprocessor

kan sættes i det øverste stativ i

opvaskemaskinen for nem rengøring.

Piskeværktøj

Det perfekte værktøj til piskning eller

emulgering af æg eller flødeskum. For at opnå

den bedste volumenforøgelse og luftighed skal

du bruge den lave hastighedsindstilling. Det

har aldrig været nemmere at lave lækre

desserter eller mayonnaise!

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Tilbehør

Æltetilbehør

Piskeskive

Skiveindsats: granulering

Skiveindsats: rivning (grov)

Skiveindsats: snitning (grov)

Knivenhed i rustfrit stål

Blenderskål

Designspecifikationer

Kabinet: ABS

Hastighedsknap: ABS

Nedstopper: SAN

Rive-/snitteskiver, hakkekniv: Rustfrit stål

Skål inkl. låg: SAN

Æltetilbehør: PP

Blenderskål: SAN

Blenderlåg: PP

Knivholder: PP

Generelle specifikationer

Hastighedsindstillinger: 2+ pulse

Skridsikre "fødder"

Integreret ledningsopbevaring

Størrelse på blenderglas: 1,75 l

Kapacitet for blenderglas: 1,0 l

Skålkapacitet: 2,1 L

Maks. kapacitet for skål: 1,5 l (tør/flydende)

Maks. kapacitet for skål.: 500 g (mel)

Produktstørrelse (L x B x H): 244 x 244 x 377

mm

Omdrejningstal-Blender og kværn (maks.): Op

til 21000 omdr./min.

Omdrejningstal-Blender og kværn (min.): Op

til 16500 omdr./min.

Omdrejningstal-Skål (maks.): Op til 1900

omdr./min.

Omdrejningstal-Skål (min.): Op til 1500

omdr./min.

Tekniske specifikationer

Strøm: 650 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Sikkerhed: Låg- og skåldetektion, mekanisk

bremse (1,5 sek.)
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