
Foodprocessor

Viva Collection

 
750 W

2 hastigheder + pulse-funktion

2,1 L skål

 
HR7759/90

Den bedste løsning til tilberedning af mad
Store portioner på få sekunder

Denne Philips Viva Collection-foodprocessor er en alt-i-én-løsning til dit køkken. Den hakker, blender, ælter,

snitter, river, emulgerer m.m. med maksimal præcision. Det har aldrig været så nemt at lave lækker hjemmelavet

mad!

Effektiv præcision

750 W motor for effektiv bearbejdning

PowerChop-teknologi for optimal hakkeydeevne

2 hastighedsindstillinger og pulse for maksimal kontrol

Op til 5 portioner på en gang

Omhyggeligt udvalgt tilbehør sikrer de bedste resultater

Blendertilbehør til tilberedning af smoothies eller smørkager

Skær i rustfrit stål til at rive og skære i skiver

Piskeskive til fløde og æggehvider

Æltetilbehøret giver perfekt tilberedning af dej og blanding

Skarp og stærk knivenhed i rustfrit stål til hakning

Pålidelig holdbarhed

Brudsikkert blenderglas til intensiv brug

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine
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Vigtigste nyheder

Kraftfuld bearbejdning

Denne Philips-foodprocessor har en kraftig

motor med 2 hastigheder og pulse, der giver

dig styrken og styringen til at tilberede dine

yndlingsopskrifter.

PowerChop-teknologi

PowerChop-teknologi er en kombination af

knivens form, skærevinkel, og inderskålen, som

giver et optimalt hakkeresultat af både bløde

og hårde ingredienser. Den er også perfekt til

at lave puréer og blande kagedej!

2 hastighedsindstillinger og pulse

For at opnå det bedste resultat skal du

anvende den lave hastighedsindstilling

(hastighed 1) til at piske flødeskum og æg og

ælte kage- og brøddej. Den høje

hastighedsindstilling (hastighed 2) er velegnet

til at hakke løg og kød, blende supper og

smoothies eller snitte, skære eller rive

grøntsager.

Op til 5 portioner på en gang

Den store skål på 2,1 l (effektiv kapacitet på 1,5

l) gør det muligt at blende op til 5 portioner

suppe på én gang.

Blendertilbehør

Blendertilbehør til tilberedning af smoothies

eller smørkager

Skær i rustfrit stål

Du skal blot vælge den rigtige skive i rustfrit

stål til at tilberede dine foretrukne ingredienser

og klikke den fast på skiveholderen. Ydeevnen

er blevet testet grundigt for at opnå det bedst

mulige resultat for snitning/rivning.

Piskeværktøj

Det perfekte værktøj til piskning eller

emulgering af æg eller flødeskum. For at opnå

den bedste volumenforøgelse og luftighed skal

du bruge den lave hastighedsindstilling. Det

har aldrig været nemmere at lave lækre

desserter eller mayonnaise!

Æltetilbehør

Æltetilbehøret bearbejder dejen med den

rigtige kraft og effekt, der gør dig i stand til at

lave de lækreste kager og småkager.

Knivenhed i rustfrit stål

Skarp og stærk knivenhed i rustfrit stål til

hakning

Brudsikkert blenderglas

Et 1,75 liter stort brudsikkert blenderglas har en

maks. kapacitet på 1 liter til op til 5 smoothie-

portioner på én gang.

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Alt Philips Avance-foodprocessortilbehør, der

medfølger i æsken, tåler opvaskemaskine.
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Specifikationer

Generelle specifikationer

2 hastighedsindstillinger

Omdrejningstal-Skål (maks.): Op til 1900

omdr./min.

Omdrejningstal-Skål (min.): Op til 1500

omdr./min.

Maks. kapacitet for skål: 1,5 l (tør/flydende)

Skålkapacitet: 2 L

Størrelse på blenderglas: 1,75 l

Kapacitet for blenderglas: 1,0 l

Tilbehør

Knivenhed i rustfrit stål

Blenderskål

Vendbar skive til: riveskive (kraftigt/fint)

Æltetilbehør

Piskeskive

Skive til pommes frites

Spatel

Designspecifikationer

Farve(r): Sort

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1 m

Frekvens: 50-60 Hz

Strøm: 750 W

Sikkerhed: Låg- og skåldetektion, mekanisk

bremse (1,5 sek.)

Spænding: 220-240 V

Mål og vægt

Produktets mål (L x W x H): 210 x 210 x

368 mm
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