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Tekniske specifikationer
• Ledningslængde: 100, dobbelt isoleret med 

påstøbt stik m.
• Motor: Universal spærring af radio/tv interferens
• Strøm: 700 W
• Kapacitet/tynd kagedej: 700 g.
• Skålens indhold: 3,6 l.
• Hastigheder: 2+ pulse
• Spænding: 220-240 V
• Frekvens: 50 Hz
• Sikkerhed: Automatisk nulstilling af 

sikkerhedsafbryderen, der beskytter motoren
• Farve: Hvid med kontrast af orange og gul
• Rensning: Alt tilbehør kan vaskes i 

opvaskemaskine, Knap til nem, manuel rengøring

Designspecifikationer
• Kabinet, blenderlåg, nedstopper, inderskål: PP
• Blenderhåndtag, citruspresser, æltetilbehør: PP
• Opbevaringsboks, piskeskive: PP
• Skål, låg, blenderglas, blenderkop, 

sikkerhedskappe: SAN
• Holder til indsats: ABS
• Metalkniv og indsatser: rustfrit stål & ABS
• Ballonpiskeris: Metal ballon, pom-kabinet

Tilbehør
• Knive i rustfrit stål: Til at hakke, blende, ælte, 

purere, mixe
• Citruspresser: Til presning af store mængder 

citrusjuice
• Æltetilbehør: Til æltning og mixning af al slags dej
• Hakkekniv i rustfrit stål: Til medium snitning af 

frugt og grøntsager
• Riveindsats/medium: Til medium rivning af frugt og 

grøntsager
• Piskeskive: Til at piske, røre og emulgere
•

Foodprocessor
  

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2009-02-09

Version: 2.2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
HR77

Interess

Click&Go
Med Click&
sekunder. S
låget og try

Kraftig 70
Kraftig 700
mængder.
30/80

ante pro

-samlesy
Go-systeme
æt skålen i
k på knapp

0 W mo
 W motor t
stem
t kan man samle eller adskille på 

 en hvilken som helst stilling, luk 
en.

tor
il hurtigt at tilberede store 
dukter

http://www.philips.com

