
 

Philips
Keukenmachine

HR7735/80
Lekkere thuiskost in slechts enkele seconden
Direct monteren met Click&Go
Met de nieuwe keukenmachine van Philips kunt u razendsnel maaltijden bereiden. Dankzij 
het unieke Click&Go-systeem van Philips kunt u de keukenmachine zeer snel monteren 
en demonteren en kunt u de kom veilig op het platform plaatsen.

Multifunctioneel
• 29 functies

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken
• Click&Go-(de)montagesysteem
• Eenvoudige pictogrammen
• Vaatwasmachinebestendige accessoires

Krachtig
• Krachtige 700W-motor
 



 Click&Go-(de)montagesysteem

Met het Click&Go-systeem kunt u het apparaat 
razendsnel monteren en demonteren. Plaats de kom, 
sluit het deksel en druk op de knop.

Krachtige 700W-motor
Krachtige 700W-motor voor het eenvoudig 
verwerken van grote hoeveelheden.
HR7735/80
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Technische specificaties
• Motor: Universeel, geen radio/TV-storingen
• Vermogen: 700 W
• Capaciteit cakebeslag: 700 g
• Kominhoud: 3,6 l
• Snelheden: 2+ klopstand
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50 Hz
• Snoerlengte: 100, dubbel geïsoleerd met 

aangegoten stekker m
• Veiligheid: Automatische, opnieuw instelbare 

uitschakelfunctie die de motor beschermt
• Kleur: Wit met oranje en maïsgele accenten
• Schoonmaken: Alle accessoires zijn 

vaatwasmachinebestendig, Knop voor eenvoudig 
schoonmaken

Ontwerpspecificaties
• Behuizing, deksel van blender, stamper, inzetschaal: 

PP
• Handvat van blender, citruspers, kneedaccessoire: 

PP

• Opbergdoos, emulsieschijf: PP
• Kom, deksel, blenderkan, blenderbeker, 

veiligheidskap: SAN
• Inzethouder: ABS
• Metalen mes en hulpstukken: roestvrij staal en ABS
• Ballonklopper: Metalen ballon, POM-behuizing

Accessoires
• Roestvrijstalen mes: Voor hakken, mengen, 

kneden, pureren, mixen
• Blenderbeker (1,5 l): Voor het mengen, pureren en 

shaken van fruit
• Kneedaccessoire: Voor het kneden en mixen van 

alle soorten deeg
• Roestvrijstalen hakmes: Voor het middelfijn snijden 

van groenten en fruit
• Rasp (medium): Voor het middelfijn raspen van 

groenten en fruit
• Korrelrasp (medium): Voor het raspen van 

aardappels
• Emulsieschijf: Voor het (op)kloppen en emulgeren
•
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