
Foodprocessor

HR7739

Nem og alsidig
Nem adskillelse og samling af alle dele med Click&Go

Denne foodprocessor leveres med et alsidigt udvalg af tilbehørsdele, så du kan udføre en lang række

madlavningsfunktioner, fra blendning til formaling. Og skål og låg klikkes nemt på plads takket være det unikke

adskille/samlesystem.

Alsidig

29-33 funktioner

Kraftig 800 W motor klarer selv de hårdeste ingredienser

Problemfri

Samling med tryk på én knap med Click&Go-knap

Trinløs påsætning

XL-skål, der kan rumme 1,8 l suppe, 1,25 kg dej

Nemme ikoner hjælper med at vælge den rigtige hastighed til enhver anvendelse

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring



Foodprocessor HR7739/55

Vigtigste nyheder Specifikationer

29-33 funktioner

Med denne serie af foodprocessorer kan du

fremstille en uendelig række retter ved hjælp af

29-33 forskellige madlavningsteknikker (kaldet

"funktioner"), fra at smuldre og piske til at

blande sammen. Det nøjagtige antal funktioner

varierer fra model til model: HR7735 og

HR7739 har 29 funktioner, HR7740 har 31

funktioner, HR7744 har 32 funktioner og

HR7745 giver den største fleksibilitet med 33

funktioner

(De-)montering med tryk på én knap

Samling og adskillelse af en foodprocessor har

aldrig været nemmere: Ingen fumlen med skål

og låg for at finde den rigtige samling: Bare klik

dem på og af i enhver vinkel ved at klikke på

Click&Go-knappen

Trinløs påsætning

Takket være det specielle ergonomiske design

af låget og skålens underside behøver du ikke

at søge, dreje og skrue for at finde den rigtige

stilling at klikke dem fast i. De er designet til at

falde på plads i enhver vinkel uden problemer.

XL-skål

Den ekstra store skål giver mulighed for at

tilberede store portioner: Den kan tage op til

1,25 kg tung dej, 2 kg let dej, 1,8 l suppe og 7

æggehvider

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 100, dobbelt isoleret med

påstøbt stik m

Motor: Universal spærring af radio/tv

interferens

Strøm: 800 W

Skålens indhold: 3,6 og 2,5 l

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Farve(r): Hvid med kontrast af orange og gul

Rengøring: Alt tilbehør kan vaskes i

opvaskemaskine, Knap til nem rengøring

Skålmængde: tør: 3,6 l

Skålmængde: flydende: 1,8 l

Maks. skålkapacitet: dej: 1250 g

Maks. skålkapacitet: mel: 750 g

Kapacitet: blenderglas: 1,5 l

Sikkerhed: Automatisk nulstilling af

sikkerhedsafbryderen, der beskytter motoren

Hastighedsindstillinger: 2+ pulse

Designspecifikationer

Kabinet, blenderlåg, nedstopper, inderskål:

PP

Blenderhåndtag, citruspresser, æltetilbehør:

PP

Skål, låg, blenderglas, blenderkop,

sikkerhedskappe: SAN

Piskeskive

Holder til indsats: ABS

Metalkniv og indsatser: Rustfrit stål og ABS

Tilbehør

Blenderglas (1,5 l): Til at blende, purere og

ryste frugt

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

Granuleringsindsats/medium: Til at granulere

kartofler

Piskeskive: Til at piske, røre og emulgere

Snitteindsats/medium: Til medium snitning af

frugt og grøntsager
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