
Monitoimikone

Viva Collection

 
750 W

2 nopeutta ja sykäystoiminto

2,1 litran kulho

 
HR7759/90

Täydellinen apuri ruoanlaittoon
Suuria annoksia sekunneissa

Philips Viva Collectionin monitoimikone on monipuolinen apuri ruoanlaittoon. Se pilkkoo, sekoittaa, vaivaa,

viipaloi, raastaa, emulgoi ja paljon muuta erinomaisella tarkkuudella. Herkullisen kotiruoan valmistaminen ei ole

koskaan ollut näin helppoa!

Erittäin tarkka

750 W:n moottori tehokkaaseen käsittelyyn

PowerChop-tekniikka varmistaa huippuluokan suorituskyvyn

2 nopeusasetusta ja sykäystoiminto täydelliseen hallintaan

Jopa 5 annosta kerralla

Tarkoin valitut lisävarusteet takaavat parhaan tuloksen

Tehosekoitin-lisävaruste smoothien ja kakkutaikinan valmistamiseen

Ruostumattomat terät viipaloimiseen ja raastamiseen

Vispilälevy kerman ja valkuaisten vaahdottamiseen

Vaivausosa taikinan valmistamiseen ja sekoittamiseen

Terävä ja vahva S-silppuriterä ruostumatonta terästä

Luja ja luotettava

Kannu on suunniteltu kestämään kovaakin käyttöä

Konepestävät lisäosat



Monitoimikone HR7759/90

Kohokohdat

Tehokas käsittely

Tässä Philips-monitoimikoneessa on tehokas

moottori, jossa on kaksi nopeutta ja

sykäystoiminto, jolla saat tehoa ja hallintaa

kaikkien lempireseptiesi valmistamiseen.

PowerChop-tekniikka

PowerChop-tekniikka varmistaa huippuluokan

suorituskyvyn yhdistämällä terän muodon,

leikkuukulman ja sisäkulhon optimaalisesti. Se

sopii myös loistavasti soseiden ja

kakkutaikinan tekemiseen!

2 nopeusasetusta ja sykäystoiminto

Parhaimman tuloksen saat, kun käytät hidasta

nopeusasetusta (nopeus 1) kerman ja munien

vatkaamiseen sekä leivos- ja leipätaikinoihin.

Suurempi nopeusasetus (nopeus 2) sopii

sipulin ja lihan leikkaamiseen, keittojen ja

smoothieiden sekoittamiseen tai vihannesten

raastamiseen tai viipaloimiseen.

Jopa 5 annosta kerralla

Suuren 2,1 litran kulhon (käyttökapasiteetti

1,5 l) avulla voit sekoittaa yli 5 keittoannosta

kerralla.

Tehosekoitin-lisävaruste

Tehosekoitin-lisävaruste smoothien ja

kakkutaikinan valmistamiseen

Terät ruostumatonta terästä

Valitse oikea ruostumattomasta teräksestä

valmistettu lisäterä lempiruokasi valmistukseen

ja napsauta se terätelineeseen. Suorituskykyä

on testattu parhaiden viipalointi- ja

raastintulosten saamiseksi.

Vispilä

Täydellinen työkalu vispaamiseen tai

vatkaamiseen tai munien tai kermavaahdon

vaahdottamiseen. Parhaan vaahdon ja

kuohkeuden saat käyttämällä hidasta

nopeusasetusta. Herkullisten jälkiruokien tai

majoneesin tekeminen ei ole koskaan ollut

näin helppoa!

Vaivausosa

Vaivausosa vaivaa taikinaa juuri oikealla

voimalla. Sen avulla valmistat hetkessä

herkullisia kakkuja ja keksejä.

S-terä ruostumatonta terästä

Terävä ja vahva S-silppuriterä ruostumatonta

terästä

Kestävä kannu

Kestävään 1,75 litran kannuun mahtuu

kerrallaan 5 smoothieannosta (1 litra).

Konepestävät lisäosat

Kaikki pakkauksessa mukana olevat Philips-

monitoimikoneen lisäosat ovat konepesun

kestäviä.
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Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

2 nopeutta

Kierrosnopeus - sekoituskulho (enint.): Jopa

1 900 kierrosta minuutissa

Kierrosnopeus - sekoituskulho (väh.): Jopa

1 500 kierrosta minuutissa

Kulhon käyttökapasiteetti: 1,5 litraa

(kuiva/neste)

Kulhon kapasiteetti: 2 V

Sekoituskulhon koko: 1,75 litraa

Tehosekoittimen kannun kapasiteetti: 1,0

litraa

Lisätarvikkeet

S-terä ruostumatonta terästä

Sekoituskulho

Käännettävä viipalointi-/: raastinlevy

(karkea/hieno)

Vaivausosa

Vispilälevy

Ranskanperunoiden terä

Lasta

Muotoilutiedot

Väri(t): Musta

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1 m

Taajuus: 50–60 Hz

Virta: 750 W

Turvallisuus: Kannen ja kulhon tunnistaminen,

mekaaninen 1,5 sekunnin pysäytys

Jännite: 220–240 V

Mitat ja paino

Tuotteen mitat (P × L × K): 210 x 210 x 368 mm
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