
 

 

Philips
Foodprocessor

HR7739
Allsidighet uten anstrengelse

Enkel (de)montering av alle delene med Click&Go
Denne foodprocessoren leveres med et allsidig tilbehørssett, som gjør at du kan utføre 
en rekke tilberedningsfunksjoner, fra miksing til maling. Takket være det unike 
(de)monteringssystemet settes bollen og lokket på plass uten anstrengelse.

Allsidig
• 29–33 funksjoner
• Den kraftige 800 W-motoren håndterer selv de hardeste ingrediensene

Uten anstrengelse
• Ettrykks montering og demontering med Click&Go-knappen
• 360 graders klikk-på-funksjon
• Ekstra stor bolle med kapasitet til 1,8 liter suppe eller 1,25 kg deig
• Enkle ikoner gjør det lettere å velge riktig hastighet til hvert bruksområde
• Enkel rengjøring med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin



 29–33 funksjoner

Med denne foodprocessor-serien kan du tilberede 
utallige retter ved å bruke 29-33 forskjellige 
matlagingsteknikker (kalt "funksjoner"), fra knusing 
og røring til vending. Det nøyaktige antallet 
matlagingsfunksjoner varierer fra modell til modell. 
HR7735- og HR7739-modellene har 29 
matlagingsfunksjoner, HR7740-modellen har 31 
funksjoner, HR7744-modellen har 32 funksjoner, og 
HR7745-modellen gir mest fleksibilitet med 33 
matlagingsfunksjoner.

Ettrykks montering og demontering

Det har aldri vært enklere å montere og demontere 
en foodprocessor. Nå slipper du å fikle med bollen 
eller lokket for å finne den riktige 

monteringsposisjonen. Bare trykk dem av og på fra 
alle vinkler ved å trykke på Click&Go-knappen.

360 graders klikk-på-funksjon

Takket være den spesielle ergonomiske utformingen 
til undersiden av bollen og lokket behøver du ikke å 
søke, vri og snu på dem for å finne den riktige 
posisjonen for å trykke dem på plass. De er utformet 
for å falle på plass fra alle vinkler, uten problemer.

Ekstra stor bolle

Med den ekstra store bollen kan du arbeide med 
store volumer. Den kan håndtere opptil 1,25 kg tung 
deig, 2 kg lett deig, 1,8 liter suppe eller 7 eggehviter.
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Spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
• Ledningslengde: 100, dobbeltisolert med form på 

kontakt m
• Motor: Universell, radio-/tv-støy dempes
• Drift: 800 W
• Innhold i bolle: 3,6 og 2,5 l
• Spenning: 220–240 V
• Frekvens: 50–60 Hz
• Farge(r): Hvit med oransje og korngule detaljer
• Rengjøring: Alt tilbehøret kan vaskes i 

oppvaskmaskinen, Knappen er enkel å rengjøre
• Bollens volumkapasitet, tørt: 3,6 l
• Arbeidsmengde for bolle, væske: 1,8 l
• Arbeidsmengde for bolle, deig: 1250 g
• Arbeidsmengde for bolle, mel: 750 g
• Arbeidsmengde for mikser: 1,5 l
• Sikkerhet: Automatisk nullstillbar avslåing som 

beskytter motoren
• Hastigheter: 2 + pulsfunksjon

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

sikkerhetsdeksel: SAN
• Emulgeringsplate
• Utstyrsholder: ABS
• Metallkniv og utstyr: Rustfritt stål & ABS

Tilbehør
• Mikserkanne (1,5 l): Til å blande, lage puré av og 

riste frukt
• 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
• Utstyr for medium maling: Til å male poteter
• Emulgeringsplate: Til pisking, visping og emulgering
• Utstyr for medium kutting: Til medium kutting av 

frukt og grønnsaker
•
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