
Virtuvinis
kombainas

Daily Collection

 
650 W

Kompaktiškas „du viename“
rinkinys

2,1 l dubuo

Priedai 25+ funkcijoms

 

HR7628/00

Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
Kepkite naminę duoną, pyragus, darykite gėrimus ir dar

daugiau

Šis „Philips Daily“ kolekcijos virtuvės kombainas yra kompaktiško dizaino, jame

yra 2,1 l dubuo, 1,75 l maišytuvas ir įvairūs aukštos kokybės priedai. Ruošti puikų

naminį maistą dar niekada nebuvo taip paprasta!

Galingas tikslumas

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

Patikimas ir patvarus

Nedūžtantis ąsotis skirtas intensyviai naudoti

Itin paprastas surinkimas, naudojimas ir valymas

Jokios netvarkos nuo indo centro dėl nesančio vidinio veleno

40 % didesnis padavimo vamzdis (palyginti su „Philips HR7625“)

650 vatų variklis – galingas apdorojimas

2 greičių nustatymai ir pulsinis režimas maksimaliam valdymui

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Daugybė receptų

Plakimo įrankis, skirtas grietinėlei ir kiaušinių baltymams plakti

Kokybiški nerūdijančiojo plieno diskų įdėklai

Aštrus ir tvirtas nerūdijančiojo plieno S peilis, skirtas smulkinti

Iki 5 porcijų per vieną kartą



Virtuvinis kombainas HR7628/00

Ypatybės

„PowerChop“ technologija

„PowerChop“ technologija – tai ašmenų

formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys,

leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek

minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo

lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų

tešlą!

Nedūžtantis ąsotis

A 1,75 l nedūžtančio ąsočio darbinis tūris yra 1

l, kurio vienu metu užtenka pagaminti iki 5

porcijų tirštųjų kokteilių.

Jokios netvarkos nuo indo centro

Kitaip nei pigesniuose virtuvės kombainuose,

šio „Philips“ virtuvės kombaino dubens

viduryje nėra vidinio veleno vamzdelio. Tai

reiškia, kad sriubos ir kiti skysčiai nepratekės,

todėl jūsų virtuvės kombainas ir stalas bus

švarūs! Be to, galėsite lengviau surinkti

prietaisą – tiesiog užfiksuokite įrankių laikiklį

dubenyje jį įstatę į formą atitinkančius

sujungimus.

40 % didesnis padavimo vamzdis

Šiame „Philips Daily“ kolekcijos virtuvės

kombaine įrengtas tiekimo vamzdis, kuris 40 %

didesnis nei ankstesniojo HR7625 modelio,

todėl galėsite greičiau iš anksto supjaustyti

vaisius ir daržoves

Galingas apdorojimas

Šiame „Philips“ virtuvės kombaine įrengtas

galingas variklis, kuris suteikia galimybę

greitai ir patogiai paruošti visus mėgstamus

patiekalus.

2 greičių nustat. ir pulsinis režimas

Geriausių rezultatų pasieksite naudodami

nedidelio greičio nustatymą (1 greitį) – juo

galite suplakti grietinėlę, kiaušinių baltymą,

konditerinę ar duonos tešlą. Didesnio greičio

nustatymas (2 greitis) puikiai tinka svogūnams

ir mėsai susmulkinti, sriuboms ir kokteiliams

maišyti arba daržovėms pjaustyti, raikyti,

smulkinti ir trinti.

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Visi „Philips“ virtuvės kombaino priedai gali

būti plaunami viršutiniame indaplovės

stalčiuje.

Plakimo įrankis

Puikus įrankis, skirtas kiaušiniams ar

grietinėlei plakti ar maišyti. Kad paruoštumėte

puikios konsistencijos, purią masę, naudokite

mažo greičio nustatymą. Gaminti desertą ar

majonezą dar niekada nebuvo taip paprasta!

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Priedai

Minkyti skirtas įrankis

Plakimo diskas

Disko įdėklas: smulkinantis

Disko įdėklas: kapojantis (stambus)

Disko įdėklas: raikantis (stambus)

Nerūdijančiojo plieno „S“ formos ašmenys

Maišytuvo indas

Projektinės specifikacijos

Korpusas: ABS

Greičio rankenėlė: ABS

Stūmiklis: SAN

Diskų įdėklai, kapojimo peilis: Nerūdijantis

plienas

Dubuo su dangčiu: SAN

Minkyti skirtas įrankis: PP

Maišytuvo indas: SAN

Maišytuvo dangtelis: PP

Peilio laikiklis: PP

Bendrosios specifikacijos

Greičiai: 2 + pulsinis režimas

Neslystančios kojelės

Integruota laido saugykla

Maišytuvo indo dydis: 1,75 l

Maišytuvo ąsočio darbinė talpa: 1,0 l

Dubens talpa: 2,1 l

Dubens maks. darbinė talpa: 1,5 l (sausų

produktų / skysčių)

Dubens maks. darbinė talpa.: 500 g (miltų)

Produkto dydis (ilgis x plotis x aukštis): 244 x

244 x 377 mm

Apsukos – maišytuvas ir malūnėlis (maks.): Iki

21 000 aps./min.

Apsukos – maišytuvas ir malūnėlis (min.): Iki

16 500 aps./min.

Apsukos – dubuo (maks.): Iki 1900 aps./min.

Apsukos – dubuo (min.): Iki 1500 aps./min.

Techniniai duomenys

Maitinimas: 650 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Saugumas: Dangčio ir dubens aptikimas,

mechaninis 1,5 s stabdymas
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