
Multipraktik

Daily Collection

 
650 W

Kompaktna zasnova 2-v-1

2,1 l posoda

Nastavki za več kot 25 funkcij

 

HR7628/00

Največja izbira receptov, malo napora
Doma pripravljajte kruh, pecivo, napitke in še kaj

Multipraktik Philips serije Daily je kompaktne zasnove ter ima 2,1-litrsko posodo,

1,75-litrski mešalnik in številne visokozmogljive nastavke. Priprava okusne hrane

doma še nikoli ni bila tako enostavna.

Zmogljivo in natančno

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Zanesljivo in trpežno

Nezlomljiva posoda za pogosto uporabo

Najhitrejše sestavljanje, uporaba in čiščenje

Brez nereda iz sredine posode, ker ni notranje gredi

40 % večji kanal za polnjenje (kot pri Philips HR7625)

650 W motor za zmogljivo obdelovanje

2 nastavitvi hitrosti in pulzno delovanje za popoln nadzor

Nastavki so primerni za pomivalni stroj

Največja izbira receptov

Mešalno orodje za smetano in beljake

Visokozmogljive plošče iz nerjavnega jekla

Ostro in močno rezilo S iz nerjavnega jekla za sekljanje

Do 5 porcij naenkrat



Multipraktik HR7628/00

Značilnosti

Tehnologija PowerChop

Tehnologija PowerChop s posebno obliko

rezila, kotom rezanja in notranjo posodo

zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih

sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in

mešanje testa za pecivo.

Nezlomljiva posoda

Z 1,75-litrsko nezlomljivo posodo z delovno

zmogljivostjo 1 litra lahko hkrati pripravite do 5

porcij napitka.

Brez nereda iz sredine posode

Ta multipraktik Philips v posodi nima

notranjega osrednjega kanala, kot ga imajo

cenejši multipraktiki. To pomeni, da juhe in

druge tekočine ne bodo tekle iz sredine

posode, zato sta multipraktik in kuhinjski pult

vedno čista. Omogoča tudi precej enostavnejše

sestavljanje aparata – nosilec nastavka

enostavno pritrdite na posodo ob prilegajočih

se nastavkih.

40 % večji kanal za polnjenje

Novi multipraktik Philips serije Daily ima kanal

za polnjenje, ki je 40 % večji kot pri prejšnjem

modelu HR7625, kar zagotavlja hitrejše

predhodno rezanje sadja in zelenjave

Zmogljivo obdelovanje

Ta Philipsov multipraktik ima zmogljiv motor, ki

vam zagotavljajo moč in nadzor pri pripravi

vseh najljubših receptov.

2 nastavitvi hitrosti in pulzno delov.

Pri opravilih, kot sta stepanje smetane ali

beljakov ter priprava peciva in testa za kruh,

boste dosegli najboljše rezultate z nižjo

hitrostjo (hitrost 1). Višja hitrost (hitrost 2) je

primerna za sekljanje čebule in mesa,

mešanje juhe in sadnih napitkov ter strganje,

rezanje ali ribanje zelenjave.

Nastavki so primerni za pomivalni stroj

Vse nastavke Philipsovega multipraktika lahko

preprosto operete v zgornjem predalu

pomivalnega stroja.

Mešalno orodje

Popolno orodje za stepanje ali emulgiranje

jajc ali stepene smetane. Za največje

povečanje volumna in puhaste rezultate

uporabite nizko hitrosti. Priprava okusnih

slaščic ali majoneze še nikoli ni bila tako

enostavna.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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Specifikacije

Dodatna oprema

Pripomoček za gnetenje

Mešalna plošča

Plošča: granuliranje

Plošča: strganje (grobo)

Plošča: rezanje (grobo)

Rezilo S iz nerjavnega jekla

Posoda mešalnika

Oblikovne specifikacije

Ohišje: ABS

Gumb za hitrost: ABS

Potiskalo: SAN

Plošče, nož za sekljanje: Nerjavno jeklo

Posoda s pokrovom: SAN

Pripomoček za gnetenje: PP

Posoda mešalnika: SAN

Pokrov mešalnika: PP

Nosilec noža: PP

Splošne specifikacije

Hitrosti: 2 + impulzna nastavitev

Nedrseče nožice

Prostor za shranjevanje kabla

Velikost posode mešalnika: 1,75 l

Delovna zmogljivost posode mešalnika: 1,0 l

Zmogljivost posode: 2,1 L

Največja delovna zmogljivost posode: 1,5 l

(suho/tekoče)

Največja delovna zmogljivost posode.: 500 g

(moka)

Velikost izdelka (D x Š x V): 244 x 244 x 377

mm

Število vrt/min mešalnika in mlinčka (največ):

Do 21.000 vrt/min

Število vrt/min mešalnika in mlinčka

(najmanj): Do 16.500 vrt/min

Število vrt/min posode (največ): Do 1900

vrt/min

Število vrt/min posode (najmanj): Do 1500

vrt/min

Tehnične specifikacije

Napajanje: 650 W

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Varnost: Zaznavanje pokrova in posode,

mehanska zavora (1,5 s)
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