
Köögikombain

Viva Collection

 
750-vatine

Kompaktne kolm ühes komplekt

2,1 l nõu

Tarvikud enam kui 28 ülesande
jaoks

 

HR7761/00

Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
Valmistage kodus kooke, gratääne, salateid ja muud

See köögikombain on kompaktne, kolm ühes komplekt 2,1 l kausi (töömahuga 1,5

l), kannmikseri ja peenestiga. Samuti on sellel viis roostevabast terasest

sisestatavat ketast, mis võimaldavad teil vähese vaevaga valmistada laias valikus

lemmikretsepte.

Võimsalt täpne

750-vatine mootor töötlemise tõhustamiseks

PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

Kaks kiirust ja impulssrežiim maksimaalse kontrolli saavutamiseks

Tarvikud täidavad kergelt üle 28 ülesande

Jõupingutusteta kerge

Värvikoodiga tarvikud ja kiirusevalikud

Vormi kinnitamise liitmikud ja abivahendid lihtsaks kokkupanemiseks

Töökindlalt vastupidav

Sisestatavad terad lõikamiseks, ribastamiseks ja granuleerimiseks

Tugev alus jääb stabiilseks isegi taigna segamise ajal

Masinpestavad tarvikud

Purunemiskindel kann

Palju erinevaid retsepte

Kuni 5 portsjonit korraga



Köögikombain HR7761/00

Esiletõstetud tooted

Jõuline töötlemine

Sellel Philipsi köögikombainil on võimas kahe

kiirusega mootor ja impulssrežiim, mille abil

saate valmistada kõiki oma lemmiktoite.

PowerChopi tehnoloogia

PowerChopi tehnoloogia on kombinatsioon

lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest

nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii

pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul.

See sobib ideaalselt ka püreede

valmistamiseks või koogitaina segamiseks!

Tarvikud enam kui 28 ülesande jaoks

Nõudepesumasinas pestavad tarvikud on:

sõtkumisotsak taina segamiseks ja raskemaks

sõtkumiseks; roostevabast terasest

hakkimisnuga liha ja köögiviljade

valmistamiseks; erinevad kettad viilutamise ja

riivimise jaoks; purunemiskindel 1 l kannmikser

segamiseks, purustamiseks ja erinevate

koostisosade läbisegamiseks;

emulgeerimisketas, mis võimaldab valmistada

nt vahukoort ja majoneesi; veski nt kohviubade

jahvatamise jaoks.

Kuni 5 portsjonit korraga

Suures 2,1 l kausis (1,5 l töömahuga) saate

korraga püreerida kuni 5 portsu suppi.

Purunemiskindel kann

1,75 l (töömahuga 1 l) purunemiskindla

kannuga valmistate kuni 5 klaasi smuutit.

Värvikoodiga tarvikud/kiirused

Sobitage parimate tulemuste saavutamiseks

kiiruse värv tarviku värviga.

Vormi kinnitamise liitmikud ja vahendid

Seda Philipsi köögikombaini on väga lihtne

kokku panna. Tänu tarvikute nutikale disainile

kinnituvad need lihtsalt klõpsatusega

köögikombaini külge.

Sisestatavad terasterad

Lihtsalt valige õige tera (viilutamiseks,

riivimiseks, purustamiseks) oma lemmiktoidu

valmistamiseks ja pange see klõpsti

teraalusele.

Masinpestavad tarvikud

Masinpestavad tarvikud

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.



Köögikombain HR7761/00

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Komplektis: Lõiketera, S-kujuline tera, Tööriist

jämedaks riivimiseks, Tööriist jämedaks

villutamiseks, Vahustamise tarvik, Tööriist

peeneks riivimiseks, Tööriist peeneks

viilutamiseks, Tööriist sõmerdamiseks, Kann,

Tööriist ribastamiseks, Sõtkumisotsak,

Peenestaja

Üldine spetsifikatsioon

Kiirusesätete arv: 2 + impulssrežiim

Toote omadused: Sisseehitatud juhtmehoidik,

Libisemiskindel jalg, Impulss

Tehnilised andmed

Võimsus: 750 W

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50–60 Hz

Kannu maht: 2 l

Nõu mahtuvus: 1,75 l

Peenestaja mahtuvus: 250 ml

Juhtme pikkus: 1,0 m

Kannmikseri p/min (max): 21 000 p/min

Nõu p/min (max): 1900 p/min

Kausi töömaht: 1,5 l

Nõu töömaht: 1,0 l

Disain

Värvus: Austri-metalne

Viimistlus

Tarvikute materjal: Roostevaba teras

Kannu materjal: Plast (SAN)

Põhikorpuse materjal: Plastik (ABS)

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 210 x 210 x 368 mm

 

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette

teatamata Kaubamärgid kuuluvad

firmale Koninklijke Philips N.V. või

vastavatele omanikele.

Väljalaske kuupäev

2019‑03‑12

Versioon: 26.2.1

EAN: 08 71010 35775 22

www.philips.com

http://www.philips.com/

