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750 W

Kompakt 3-i-1-design

2,1 L skål

Tilbehør til + 28 funktioner
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Maksimalt udvalg af opskrifter, minimal

arbejdsbyrde

Lav hjemmebagt kage, gratin, salat m.m.

Denne foodprocessor har 3-i-1 kompakt design med en 2,1 l skål (1,5 l kapacitet),

blender og kværn. Den har også 5 skiveindsatser i rustfrit stål, som gør det muligt

at lave en lang række af dine yndlingsopskrifter.

Effektiv præcision

750 W motor for effektiv bearbejdning

PowerChop-teknologi for optimal hakkeydeevne

2 hastighedsindstillinger og pulse for maksimal kontrol

Tilbehør, der nemt udfører over 28 funktioner

Nem og bekvem

Farvekodet tilbehør- og hastighedskombinationer

Nem samling af tætsluttende koblinger og dele

Pålidelig holdbarhed

Skive kan sættes i for at skære i skiver, rive og male

Solid basisenhed står stabilt, selv ved tung æltning

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Brudsikkert blenderglas

Det største udvalg af opskrifter

Op til 5 portioner på en gang
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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!

Tilbehør til over 28 funktioner

Det opvaskemaskineegnede tilbehør består af

et ælteværktøj til blanding og æltning af kage-

og brøddej. En hakkekniv i rustfrit stål til kød og

grøntsager. Forskellige skiveindsatser til

snitning og rivning. Brudsikker blender på 1 L til

blendning, knusning og blanding af forskellige

ingredienser. En piskeskive til tilberedning af

f.eks. flødeskum og mayonnaise. En kværn til

maling af f.eks. kaffebønner

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.

Brudsikkert blenderglas

1,75 l (effektiv kapacitet på 1 l) brudsikkert

blenderglas laver op til 5 glas smoothie.

Farvekodet tilbehør/hastigheder

Match farven på hastigheden med farven på

tilbehøret for at få det optimale resultat.

Tætsluttende koblinger og tilbehørsdele

Denne Philips-foodprocessor er designet til at

være meget nem at samle. Delene skal bare

klikkes sammen takket være tilbehørets smarte

tætsluttende design.

Skiveindsater i rustfrit stål

Vælg bare den rette skiveindsats (snitte,

rivning,maling) til tilberedningen af din

yndlingsret, og klik den fast på skiveholderen.

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Solid basisenhed

Solid basisenhed står stabilt, selv ved tung

æltning

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Knivenhed, Værktøj til grovrivning,

Værktøj til grovsnitning, Piskeværktøj, Værktøj

til finrivning, Værktøj til finsnitning,

Granuleringsværktøj, Skål, Julienneværktøj,

Æltetilbehør, Kværn

Generelle specifikationer

Antal hastighedsindstillinger: 2+ pulse

Produktfunktioner: Integreret

ledningsopbevaring, Skridsikre "fødder", Pulse

Tekniske specifikationer

Strøm: 750 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Stor skål: 2 L

Kapacitet: glas: 1,75 L

Kapacitet: kværn: 250 ml

Ledningslængde: 1,0 m

Omdrejningstal for blender (maks.):

21000 omdr./min.

Omdrejningstal for skål (maks.):

1900 omdr./min.

Skål, effektiv kapacitet: 1,5 L

Glas, effektiv kapacitet: 1,0 L

Design

Farve: Hvid

Overflade

Tilbehørsmateriale: Rustfrit stål

Materiale: blenderglas: Plastik SAN

Materiale: basisenhed: Plastik ABS

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

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

368 mm
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