
rofessionelle resultater hurt
P
Automat

Denne nymo

alsidighed sik

indstilling til 

Perfek
• Sma

Kraftf
• Kraf

Alsidi
• 33 fu
igt
isk hastighedsvælger med SmartControl

derne food processor har noget af den mest avancerede teknologi. Dens 

res af det unikke SmartControl-system, der automatisk vælger den bedste 

hver brug.

te resultater ved tryk på én knap
rtControl-system

uld
tig 800 W motor

g
nktioner
 

Philips
Foodprocessor

HR7754/01
SmartControl-system



 

Tekniske specifikationer
• Motor: Universal spærring af radio/tv interferens
• Strøm: 800 W
• Kapacitet/tynd kagedej: 700 g.
• Skålens indhold: 2,5 l.
• Hastigheder: intelligent styring
• Spænding: 230 V
• Frekvens: 50 Hz
• Ledningslængde: 100, dobbelt isoleret med 

påstøbt stik m.
• Sikkerhed: Automatisk nulstilling af 

sikkerhedsafbryderen, der beskytter motoren
• Farve: Hvis med lysegule nuancer
• Rensning: Alt tilbehør kan vaskes i 

opvaskemaskine

Designspecifikationer
• Kabinet, blenderlåg, nedstopper, inderskål: PP
• Blenderhåndtag, citruspresser, æltetilbehør: PP
• Saftpresser: PP
• Skål, låg, blenderglas, blenderskål: SAN
• Holder til skiver, påfyldningsbakke, pølsehorn: 

ABS
• Metalkniv og indsatser: rustfrit stål & ABS
• Ballonpiskeris: Metal ballon, pom-kabinet
• Skål med redskabsholder, pølseadskiller: POM
• Folie på panelknap: silikonegummi
• Skruelåg og -panel: rustfrit stål & ABS
• Kødhakkertragt og slangeskakt: 

aluminiumslegering
• Frugtfilter: PP, rustfrit stål
• Regulerbar snitteskive: POM, ABS, rustfrit stål

Tilbehør
• Knive i rustfrit stål: Til at hakke, blende, ælte, 

purere, mixe
• 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
• Riveindsats/fin: Til at rive frugt og grøntsager fint
• Regulerbar snitteskive: Til at skære frugt og 

grøntsager fint
• Saftpresser: Til at fremstille juice af frisk frugt og 

grøntsager
• Ballonpiskeris: Til at piske, røre og emulgere
•
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