
Matberedare

Viva Collection

 
750 W

2 hastigheter + pulsfunktion

Skål på 2,1 l

 
HR7759/90

Den kompletta matlagningslösningen
Rejäla portioner på några sekunder

Philips Viva-matberedaren är en allt-i-i-ett lösning för det mesta som behöver göras i köket. Den hackar,

blandar, knådar, skivar, strimlar, emulgerar och mycket annat med största möjliga precision. Nu blir det enklare än

någonsin att laga fantastiska maträtter hemma!

Kraftfull precision

750 W motor för kraftfull bearbetning

PowerChop-teknik för överlägset hackresultat

2 hastighetsinställningar och puls för maximal kontroll

Upp till 5 portioner på en gång

Noga utvalda tillbehör för bästa möjliga resultat

Tillbehör för att göra smoothies eller kaksmet

Stålskiveinsatser i rostfritt stål för att skiva och riva

Emulgeringsskiva för grädde och äggvita

Knådningsverktyg för perfekt degförberedelse och blandning

Vasst och starkt S-blad i rostfritt stål för hackning

Tillförlitlig och hållbar

Spricktålig behållare som tål intensiv användning

Tillbehör som kan maskindiskas



Matberedare HR7759/90

Funktioner

Bearbetar ingredienserna kraftfullt

Den här matberedaren från Philips har en

kraftfull motor med 2 hastigheter och

pulsfunktion, så att du kan laga dina

favoritrecept med full kraft och kontroll.

PowerChop-teknik

PowerChop-tekniken är en kombination av

bladens form, skärvinkeln och innerskålen som

ger överlägset hackresultat för både mjuka och

hårda ingredienser. Tekniken är perfekt när du

vill göra puré och blanda till kaksmet!

2 hastighetsinställningar och puls

Du får bäst resultat om du använder den lägre

hastigheten (hastighet 1) när du vispar grädde

eller ägg och när du knådar deg. Den högre

hastigheten (hastighet 2) passar bäst till att

hacka lök och skära kött, blanda soppor eller

smoothies och till att skiva, hacka och riva

grönsaker.

Upp till 5 portioner på en gång

I den rymliga skålen på 2,1 l (1,5 l

arbetskapacitet) kan du mixa upp till 5

portioner soppa på en gång.

Tillbehör till mixer

Tillbehör för att göra smoothies eller kaksmet

Skivor i rostfritt stål

Välj helt enkelt den högra rostfria

stålskiveinsatsen för att förbereda din

favoritingrediens och klicka på det på

skivhållaren. Prestanda har testats mycket för

att ge bästa skivnings- och rivningsesultat.

Emulgeringsredskap

Det perfekta verktyget för att vispa eller

emulgera ägg eller vispa grädde. För bästa

volymökning och fluffighet kan du använda

den låga hastighetsinställningen. Det har

aldrig varit enklare att skapa härliga desserter

eller majonnäs!

Knådningsverktyg

Knådningstillbehöret arbetar degen med rätt

kraft och effekt så att du kan baka goda kakor

och kex.

S-blad i rostfritt stål

Vasst och starkt S-blad i rostfritt stål för

hackning

Spricktålig behållare

En 1,75 -liters spricktålig behållare har en

arbetskapacitet på en Liter för upp till fem

smoothies portioner på en gång.

Tillbehör som kan maskindiskas

Alla tillbehör som medföljer matberedare från

Philips tål maskindisk.
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Specifikationer

Allmänna specifikationer

Två hastigheter

Varv/min – skål (max): Upp till 1 900 varv/min

Varv/min – skål (min): Upp till 1 500 varv/min

Skålens maximala arbetskapacitet: 1,5 l (torra

ingredienser/vätska)

Skålens kapacitet: 2 L

Storlek på mixerbehållare: 1,75 L

Mixerskålens arbetskapacitet: 1,0 l

Tillbehör

S-blad i rostfritt stål

Mixerskål

Vändbar skiva för skivning: rivningsskiva

(grov/fin)

Knådningsverktyg

Emulgeringsskiva

Pommes frites-skiva

Slickepott

Designspecifikationer

Färg(er): Svart

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1 m

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: 750 W

Säkerhet: Lock- och skålavkänning, mekanisk

broms, 1,5 s

Spänning: 220-240 V

Mått och vikt

Produktmått (L x B x H): 210 x 210 x 368 mm
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