
 

 

Philips
Monitoimikone

HR7739
Helppoa monikäyttöisyyttä

Helppo koota ja purkaa Click&Go-painikkeen avulla
Tässä monitoimikoneessa on monipuolinen lisäosavalikoima, joilla voit suorittaa 
monenlaisia toimintoja sekoittamisesta jauhatukseen. Kulhon ja kannen kiinnittäminen ja 
irrottaminen käy vaivatta yhdellä painalluksella.

Monipuolinen
• 29-33 toimintoa
• Tehokas 800 watin moottori selviytyy kovimmistakin aineista

Vaivaton
• Click&Go-painikkeen ansiosta laitteen kokoamiseen ja purkamiseen riittää yksi painallus.
• 360 asteen kiinnitys
• Suuri kulho, johon mahtuu 1,8 litraa keittoa tai 1,25 kg taikinaa
• Helpot kuvakkeet auttavat valitsemaan oikean nopeuden jokaiseen työhön
• Konepestävät, helposti puhdistettavat osat



 29-33 toimintoa

Tällä monitoimikonevalikoimalla voit luoda 
loputtomasti erilaisia ruokia. Erilaisia toimintoja on 
29-33, murskaamisesta vaahdottamiseen ja 
sekoittamiseen. Toimintojen määrä vaihtelee mallin 
mukaan: HR7735- ja HR7739-malleissa on 29 
toimintoa, HR7740:ssä 31 toimintoa, HR7744:ssä 32 
toimintoa ja HR7745-mallissa eniten, 33 toimintoa.

Kokoaminen ja purkaminen yhdellä 
painalluksella

Monitoimikoneen kokoaminen ja purkaminen ei ole 
koskaan ollut näin helppoa: kulhoa ja kantta ei 
tarvitse enää kääntää ja pyörittää oikeaan asentoon: 

napsauta ne kiinni ja irti painamalla Click&Go -
painiketta.

360 asteen kiinnitys

Kulhon ja kannen alapuolen ergonomisen muotoilun 
ansiosta niiden kiinnittäminen alustaan ei ole vaikeaa. 
Ne on suunniteltu napsahtamaan paikalleen kaikissa 
kulmissa, vaivattomasti.

Suuri kulho

Suuren kulhon ansiosta voit käsitellä suuria määriä: 
esimerkiksi 1,25 kg raskasta taikinaa, 2 kg kevyttä 
taikinaa, 1,8 litraa keittoa ja 7 valkuaista.
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Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
• Johdon pituus: 100, kaksoiseristetty 

kompaktipistoke m
• Moottori: Yleinen yhteensopivuus, ei radio-/tv-

häiriöitä
• Virta: 800 W
• Kulhon sisältö: 3,6 ja 2,5 l
• Jännite: 220–240 V
• Taajuus: 50–60 Hz
• Väri(t): Valkoinen, tehosteväreinä oranssi ja 

keltainen
• Puhdistaminen: Kaikki lisäosat voi pestä 

astianpesukoneessa, Pikapuhdistuspainike
• Kulhon tilavuus, kuivat aineet: 3,6 l
• Kulhon kapasiteetti, nesteet: 1,8 l
• Kulhon kapasiteetti, taikina: 1250 g
• Kulhon kapasiteetti, jauho: 750 g
• Tehosekoittimen kapasiteetti: 1,5 l
• Turvallisuus: Automaattinen moottoria suojaava 

säädettävä katkaisin
• Nopeudet: 2 + sykäystoiminto

Muotoilutiedot
• Kotelo, sekoittimen kansi, syöttöpainin, sisäkulho: 

PP
• Sekoittimen kädensija, sitruspuserrin, vaivausosa: 

PP
• Kulho, kansi, sekoituskannu, sekoituskuppi, 

turvakorkki: SAN
• Vispilälevy
• Osateline: ABS
• Metallinen terä ja lisäosat: Ruostumaton teräs & 

ABS

Lisätarvikkeet
• Sekoituskannu (1,5 l): Hedelmien sekoitukseen ja 

soseuttamiseen ja pirtelöjuomien tekemiseen
• Vaivausosa: Kaikenlaisten taikinoiden 

sekoittamiseen ja vaivaamiseen
• Leikkuuterä ruostumatonta terästä: 

Keskikokoisten viipaleiden tekemiseen kasviksista 
ja hedelmistä

• Raasteterä, keskikoko: Keskikokoisen raasteen 
tekemiseen kasviksista ja hedelmistä

• Rakeistusosa, keskikoko: Perunoiden raastamiseen
• Vispilälevy: Vispaamiseen, vatkaamiseen ja 

emulsioiden tekemiseen
• Viipalointiterä, keskikoko: Keskikokoisten 

viipaleiden tekemiseen kasviksista ja hedelmistä
•
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