
Foodprocessor

Daily Collection

 
650 W

Kompakt 2-i-1-oppsett

2,1 l bolle

Tilbehør til 25 funksjoner

 

HR7628/00

Størst mulig utvalg av oppskrifter, minst mulig

anstrengelse

Lag hjemmebakte brød, kaker, drikker og mer

Denne foodprocessoren i Philips Daily-serien har en kompakt utforming, inkludert

en bolle på 2,1 l, en hurtigmikser på 1,75 l og en rekke tilbehør med høy ytelse. Det

har aldri vært enklere å tilberede velsmakende hjemmelagde måltider.

Kraftig og nøyaktig

PowerChop-teknologien gir førsteklasses hakkeytelse

Pålitelig holdbar

Uknuselig kanne for intens bruk

Enkel montering, bruk og rengjøring

Ikke noe søl fra midten av bollen fordi det ikke er noe indre skaft

40 % større materør (sammenlignet med Philips HR7625)

650 watt motor for kraftig behandling

To hastighetsinnstillinger og puls for maksimal kontroll

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Størst mulig utvalg av oppskrifter

Emulgerende verktøy for fløte og eggehviter

Høyytelses plateinnlegg i rustfritt stål

Skarpt og sterkt S-blad i rustfritt stål for kutting

Opptil fem porsjoner på én gang



Foodprocessor HR7628/00

Høydepunkter

PowerChop-teknologi

PowerChop-teknologi er en kombinasjon av

knivform, kuttevinkel og en innerbolle som gir

overlegne hakkeresultater for både myke og

harde ingredienser. Den er også perfekt for å

lage pureer og blande kakedeiger.

Uknuselig kanne

Den uknuselige kannen på 1,75 l har en

arbeidskapasitet på 1 l for opptil fem

smoothieporsjoner på én gang.

Ikke noe søl fra midten av bollen

I motsetning til andre, rimeligere

foodprocessorer har ikke den supertynne

Philips-foodprocessoren et indre skaft midt i

bollen. Dette betyr at supper og andre væsker

ikke lekker fra midten av bollen og sørger for at

foodprocessoren og benken forblir rene! Det

gjør det også enda enklere å montere

apparatet – det er bare å klikke utstyrsholderen

på plass i bollen ved hjelp av de

formtilpassede koblingene.

40 % større materør

Den nye foodprocessoren i Philips' Daily-

serien leveres med et materør som er 40 %

større enn den tidligere HR7625-modellen.

Dermed bruker du mindre tid på oppskjæring

av frukt og grønnsaker

Kraftig behandling

Denne Philips-foodprocessoren har en kraftig

motor som gir kraft og kontroll til å tilberede

alle favorittoppskriftene dine.

To hastighetsinnstillinger og puls

Bruk følgende hastighetsinnstillinger for å få

best resultat: Laveste hastighet (hastighet 1) til

pisking av krem og egg, elting av bakevarer og

brøddeiger. Høyere hastighet (hastighet 2) til

hakking av løk og kjøtt, miksing av supper og

smoothier eller strimling, skjæring, riving eller

rasping av grønnsaker.

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle tilbehørdelene til Philips-foodprocessoren

kan plasseres øverst i oppvaskmaskinen og

dermed enkelt rengjøres.

Emulgerende verktøy

Det perfekte verktøy for pisking, visping og

emulgering av egg eller krem. For å få best

mulig volumøkning og mest mulig luft kan du

bruke lav hastighet. Det har aldri vært enklere å

lage deilige desserter eller majones!

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.



Foodprocessor HR7628/00

Spesifikasjoner

Tilbehør

Elteredskap

Emulgeringsplate

Plateinnlegg: maling

Plateinnlegg: strimling (fin)

Plateinnlegg: skjæring (fin)

S-blad i rustfritt stål

Mikserkanne

Designmessige spesifikasjoner

Kabinett: ABS

Hastighetsbryter: ABS

Stapper: SAN

Plateinnlegg, hakkekniv: Rustfritt stål

Bolle med lokk: SAN

Elteredskap: PP

Mikserkanne: SAN

Mikserlokk: PP

Knivholder: PP

Generelle spesifikasjoner

Hastigheter: 2 + pulsfunksjon

Sklisikre føtter

Integrert ledningsoppbevaring

Mikserkannens størrelse: 1,75 l

Arbeidsmengde for mikserkannen: 1,0 l

Bollekapasitet: 2,1 L

Maks. arbeidskapasitet for bolle: 1,5 l

(tørr/flytende)

Maks. arbeidskapasitet for bolle.: 500 g (mel)

Produktstørrelse (L x B x H):

244 x 244 x 377 mm

RPM-hurtigmikser og kvern (maks.): Opptil

21 000 opm

RPM-hurtigmikser og kvern (min.): Opptil

16500 opm

RPM-bolle (maks.): Opptil 1900 opm

RPM-bolle (min.): Opptil 1500 opm

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 650 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Sikkerhet: Lokk og bolle-system, mekanisk 1,5

sek brems
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