
 

Philips
Virtuvės kombainas

HR7740
Universalumas be jokių pastangų

Paprasta surinkti ir išrinkti visas dalis naudojant „Click&Go“
Prie šio virtuvės kombaino pridėtas universalių priedų rinkinys, suteikiantis galimybę jums 
atlikti labai daug maisto gaminimo darbų: nuo maišymo iki malimo. O dėl unikalios 
surinkimo / išrinkimo sistemos indas ir dangtis labai lengvai įsistato į savo vietas

Universalumas
• 29–33 funkcijų
• Galingas 800 W variklis susidoroja su kiečiausiais produktais

Be jokių pastangų
• Surinkimas / išrinkimas vienu prisilietimu paspaudžiant „Click&Go“ mygtuką
• 360 laipsnių paspaudimas
• XL dydžio dubuo, kuriame telpa 1,8 l sriubos, 1,25 kg tešlos
• Lengvai suprantamos piktogramos padeda pasirinkti tinkamą greitį kiekvieno naudojimo metu
• Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę
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Techniniai duomenys
• Laido ilgis: 100, su dviguba kištuko izoliacija m
• Variklis: Universalus, slopina radijo / televizijos 

sukeltus trikdžius
• Maitinimas: 800 W
• Dubens talpa: 3,6, 2,5 l
• Įtampa: 220–240 V
• Dažnis: 50–60 Hz
• Spalva: Balta spalva su oranžiniais ir kukurūzų 

lukštų geltonumo akcentais
• Valymas: Visus priedus galima plauti indaplovėje, 

Mygtukas lengvam valymui
• Birių produktų dubens talpa: 3,6 l
• Dubens darbinė talpa, skysčiai: 1,8 l
• Dubens darbinė talpa, tešla: 1250 g
• Dubens darbinė talpa, miltai: 750 g
• Maišytuvo darbinė talpa: 1,5 l
• Saugumas: Automatinė, apsauganti variklį, 

atstatoma išjungimo sistema
• Greičiai: 2 + pulsinis režimas

Projektinės specifikacijos
• Korpusas, maišytuvo dangtis, stūmiklis, įdedamas 

dubuo: PP
• Maišytuvo rankena, citrusinių vaisių sulčiaspaudė, 

minkymo priedas: PP
• Dubuo, dangtis, maišytuvo ąsotis, maišytuvo 

puodelis, apsauginis dangtelis: SAN

• Įdėklų laikiklis: ABS
• Metalinis peilis ir įdėklai: Nerūdijantis plienas ir 

ABS
• Apvalus plaktuvėlis: Metalinis balionas, įspūdingas 

korpusas

Priedai
• Citrusinių vaisių sulčiaspaudė: Dideliems kiekiams 

citrusinių vaisių sulčių spausti
• Maišytuvo grafinas (1,5 L): Vaisių maišymui, 

trynimui ir plakimui
• Minkyti skirtas įrankis: Visų rūšių tešlos minkymui 

ir maišymui
• Nerūdijančio plieno peilis smulkinti: Skirtas 

daržovėms, vaisiams, sūriui smulkinti vidutiniu 
stambumu

• Įdėklas smulkinti vidutiniu stambumu: Skirtas 
daržovėms ir vaisiams smulkinti vidutiniu 
stambumu

• Įdėklas vidutinio stambumo granulėmis smulkinti: 
Bulvėms granuliuoti

• Smulkus smulkinimo įdėklas: Smulkiam vaisių ir 
daržovių smulkinimui

• Apvalus plaktuvėlis: Skirtas emulsijai daryti, plakti ir 
trinti

• Įdėklas pjaustyti vidutiniu stambumu: Skirtas 
vaisiams ir daržovėms smulkinti vidutiniu 
stambumu
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