
Monitoimikone

Daily Collection

 
650 W

3 ominaisuutta kätevästi
yhdessä

2 litran kulho

Lisäosat yli 26 toimintoon

 
HR7629/90

Monipuolisia ruokia pienellä vaivalla
Voit tehdä leipää, kakkuja, juomia ja paljon muuta

Kompaktissa Philips Daily Collection -monitoimikoneessa on 2 litran kulho, 1,75 litran tehosekoitin ja useita

tehokkaita lisäosia. Terveellisen kotiruoan valmistaminen on nyt helpompaa kuin koskaan!

Erittäin tarkka

PowerChop-tekniikka varmistaa huippuluokan suorituskyvyn

Sopii moneen käyttötarkoitukseen

Vispilä kerman ja valkuaisten vaahdottamiseen

Terävä ja vahva S-silppuriterä ruostumatonta terästä

Kaksipuolinen viipalointi- ja raastinlevy ruostumatonta terästä

Sitruspuserrin tuoreen appelsiini- tai greippimehun puristamiseen

Jopa 5 annosta kerralla

Helpoin koota, käyttää ja pestä

Ei sotkua kulhon keskeltä, koska keskiakselia ei ole

40 % suurempi syöttösuppilo (verrattuna Philipsin HR7625-malliin)

2 nopeusasetusta ja sykäystoiminto täydelliseen hallintaan

650 W:n moottori tehokkaaseen käsittelyyn

Konepestävät lisäosat

Helposti irrotettavat imukuppijalat



Monitoimikone HR7629/90

Kohokohdat

2 nopeusasetusta ja sykäystoiminto

Parhaimman tuloksen saat, kun käytät hidasta

nopeusasetusta (nopeus 1) kerman ja munien

vatkaamiseen sekä leivos- ja leipätaikinoihin.

Suurempi nopeusasetus (nopeus 2) sopii

sipulin ja lihan leikkaamiseen, keittojen ja

smoothieiden sekoittamiseen tai vihannesten

raastamiseen tai viipaloimiseen.

40 % suurempi syöttösuppilo

Uuden Philips Daily Collection -

monitoimikoneen mukana toimitetaan

syöttösuppilo, joka on 40 % suurempi kuin

aikaisemmassa HR7625-mallissa, mikä

säästää hedelmien ja vihannesten

leikkausaikaa

Vispilä

Täydellinen työkalu vispaamiseen tai

vatkaamiseen tai munien tai kermavaahdon

vaahdottamiseen. Parhaan vaahdon ja

kuohkeuden saat käyttämällä hidasta

nopeusasetusta. Herkullisten jälkiruokien tai

majoneesin tekeminen ei ole koskaan ollut

näin helppoa!

Tehokas käsittely

Tässä Philips-monitoimikoneessa on tehokas

moottori, jolla saat tehoa ja hallintaa kaikkien

lempireseptiesi valmistamiseen.

Sitruspusertimella tuoretta mehua

Lisäosa on ihanteellinen tuoreen mehun

puristamiseen kaikenlaisista sitrushedelmistä,

kuten appelsiineistä ja greipeistä.

Jopa 5 annosta kerralla

Suuren 2,1 litran kulhon avulla voit sekoittaa yli

5 keittoannosta kerralla.

PowerChop-tekniikka

PowerChop-tekniikka varmistaa huippuluokan

suorituskyvyn yhdistämällä terän muodon,

leikkuukulman ja sisäkulhon optimaalisesti. Se

sopii myös loistavasti soseiden ja

kakkutaikinan tekemiseen!

Ei sotkua kulhon keskeltä

Toisin kuin muissa edullisemmissa

monitoimikoneissa, tässä Philipsin

monitoimikoneessa ei ole kulhon keskellä

sisävartta. Tämän ansiosta keitot tai muut

nesteet eivät vuoda kannun keskeltä, mikä

pitää monitoimikoneen ja keittiön puhtaana!

Lisäksi se helpottaa huomattavasti koneen

kokoamista - napsauta vain kulhoon

työkalunpidike, jonka yhtenäisesti muotoillut

kytkennät pitävät paikoillaan.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Vaivausosa: KYLLÄ

Vispilälevy: KYLLÄ

Sekoituskulho: KYLLÄ

Käännettävä viipalointi-/: raastinlevy

(karkea/hieno)

S-terä ruostumatonta terästä: KYLLÄ

Muotoilutiedot

Kotelo: ABS

Nopeuskytkin: ABS

Painin: SAN

Kulho sisältää kannen: SAN

Vaivausosa: PP

Väri(t): Musta

Sitruspuserrin: PP

Terät, leikkuuterä: Ruostumatonta terästä

Vispilälevy: PP

Teränpidike: PP

Yleiset tiedot

Nopeudet: 2 + pulssitoiminto

Liukumattomat jalat: KYLLÄ

Integroitu johdon säilytys: KYLLÄ

Sekoituskulhon koko: 1,75 litraa

Tehosekoittimen kannun kapasiteetti: 1,0

litraa

Kulhon kapasiteetti: 2 l

Kulhon käyttökapasiteetti: 1,5 litraa

(kuiva/neste)

Kulhon käyttökapasiteetti: 500 g (jauhoja)

Tuotteen mitat (PxLxK): 244 x 244 x 377 mm

Kierrosnopeus - sekoituskulho (enint.): Jopa

1 900 kierrosta minuutissa

Kierrosnopeus - sekoituskulho (väh.): Jopa

1 500 kierrosta minuutissa

Tekniset tiedot

Virta: 650 W

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Turvallisuus: Kannen ja kulhon tunnistaminen,

mekaaninen 1,5 sekunnin pysäytys
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