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lips-foodprocessoren er din inngangsbillett til rask matlaging. Du monterer og 

 den på sekunder takket være Philips' unike Click&Go-system. Systemet gjør 

e bollen sikkert fast i alle stillinger.
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Tekniske spesifikasjoner
• Ledningslengde: 100, dobbeltisolert med form på 

kontakt m
• Motor: Universell, radio-/tv-støy dempes
• Kraft: 700 W
• Kakedeigkapasitet: 700 g
• Innhold i bolle: 3,6 l
• Hastigheter: 2 + pulsfunksjon
• Spenning: 220–240 V
• Frekvens: 50 Hz
• Sikkerhet: Automatisk nullstillbar avslåing som 

beskytter motoren
• Farge: Hvit med oransje og korngule detaljer
• Vaske: Alt tilbehøret kan vaskes i 

oppvaskmaskinen, Enkel rengjøring-knapp for 
manuell rengjøring

Designmessige spesifikasjoner
• Kabinett, mikserlokk, stapper, innleggsbolle: PP
• Mikserhåndtak, sitruspresse, eltetilbehør: PP
• Lagringsboks, emulgeringsplate: PP
• Bolle, lokk, mikserkanne, mikserkopp, 

sikkerhetsdeksel: SAN
• Utstyrsholder: ABS
• Metallkniv og utstyr: rustfritt stål & ABS
• Visp: Metallkolbe, plastkabinett (pom)

Tilbehør
• Blad i rustfritt stål: Til å hakke, blande, elte, lage 

puré, mikse
• Sitruspresse: Til å presse store mengder 

sitrusjuice
• Elteredskap: Til å elte og mikse alle typer deig
• Hakkekniv i rustfritt stål: Til medium kutting av 

grønnsaker og frukt
• Utstyr for medium strimling: Til medium strimling 

av grønnsaker og frukt
• Emulgeringsplate: Til pisking, visping og 

emulgering
•
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