
 

 

Philips
Keukenmachine

Sunset orange

HR7744
Eenvoud en veelzijdigheid

Eenvoudige montage en demontage van alle onderdelen met Click&Go

Deze keukenmachine wordt geleverd met een veelzijdige accessoireset, waarmee u allerlei 
verschillende keukenhandelingen kunt uitvoeren, van mengen tot malen. Dankzij het unieke 
(de)montagesysteem plaatst u de kom en het deksel moeiteloos op het apparaat.

Veelzijdig
• 29-33 functies
• De krachtige motor van 800 W kan zelfs de moeilijkste ingrediënten aan

Moeiteloos
• (De)montage met de één druk op de Click&Go-knop
• Op 360 graden vast te klikken
• XL-kom met capaciteit voor 1,8 l soep of 1,25 kg deeg
• Eenvoudige pictogrammen helpen u de juiste snelheid voor elke taak te selecteren
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken



 29-33 functies

Met de 29 tot 33 verschillende kooktechnieken 
("functies" genoemd) van deze serie keukenmachines 
kunt u eindeloos variëren bij het maken van 
gerechten. Van verkruimelen en slagroom kloppen 
tot spatelen. Het precieze aantal kookfuncties 
varieert per model: de HR7735 en de HR7739 
bieden 29 kookfuncties, de HR7740 biedt 31 
functies, de HR7744 biedt 32 functies en met de 33 
kookfuncties van de HR7745 hebt u de meeste 
flexibiliteit.

(De)montage met één druk op de knop

Het monteren en demonteren van een 
keukenmachine was nog nooit zo eenvoudig. Geen 
gedoe meer om de juiste positie te vinden voor de 
kom of het deksel: klik de kom en het deksel 
simpelweg vast en verwijder deze weer onder elke 

willekeurige hoek door op de Click&Go-knop te 
drukken.

Op 360 graden vast te klikken

Dankzij het speciale ergonomische ontwerp van de 
onderkant van de kom en het deksel, hoeft u niet te 
zoeken en te draaien om de juist positie te vinden en 
beide onderdelen op hun plaats te klikken. De 
onderdelen zijn zo ontworpen dat deze onder elke 
hoek moeiteloos op hun plaats vallen.

XL-kom

Met de extra grote kom kunt u in één keer grote 
hoeveelheden ingrediënten verwerken: de kom heeft 
een capaciteit van 1,25 kg zwaar deeg, 2 kg licht deeg, 
1,8 l soep en het eiwit van 7 eieren.
HR7744/55

Specificaties
Technische specificaties
• Snoerlengte: 1 m
• Motor: Universeel, geen radio-/tv-storingen
• Vermogen: 800 W
• Kominhoud: 3,6 en 2,5 l
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50-60 Hz
• Kleur(en): Wit met oranje en maïsgele accenten
• Schoonmaken: Alle accessoires zijn 

vaatwasserbestendig, Knop voor eenvoudig 
schoonmaken

• Droge capaciteit kom: 3,6 l
• Vloeistofcapaciteit kom: 1,8 l
• Kominhoud deeg: 1250 g
• Kominhoud meel: 750 g
• Capaciteit blenderkan: 1,5 l
• Veiligheid: Automatische, opnieuw instelbare 

uitschakelfunctie die de motor beschermt
• Snelheden: Variospeed

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

PP
• Handvat van blender, citruspers, kneedaccessoire: 

PP
• Kom, deksel, blenderkan, blenderbeker, 

veiligheidskap: SAN
• Inzethouder: ABS
• Metalen mes en hulpstukken: Roestvrij staal en 

ABS
• Ballonklopper: Metalen ballon, POM-behuizing

Accessoires
• Citruspers: Voor het persen van grote 

hoeveelheden citrussap
• 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
• Rasp (fijn): Voor het fijnraspen van fruit en groente
• Snijdhulpstuk (fijn): Voor het fijnsnijden van 

groenten en fruit
• Ballonklopper: Voor het (op)kloppen en 

emulgeren
• Snijhulpstuk (medium): Voor het middelfijn snijden 

van groenten en fruit
•
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