
Matberedare

Viva Collection

 
750 W

Kompakt 3-i-1-konstruktion

Skål på 2,1 l

Tillbehör för mer än 28
funktioner

 

HR7761/00

Maximal variation på recept, minimal

ansträngning
Gör hembakade kakor, gratänger, sallader och mycket mer

Den här matberedaren är en kompakt 3-i-1-enhet med en skål på 2,1 l (1,5 liters

arbetskapacitet), en mixer och ett kvarntillbehör. Den har även fem skivtillbehör i

rostfritt stål så att du enkelt kan variera dina favoritrecept på många olika sätt.

Kraftfull precision

750 W motor för kraftfull bearbetning

PowerChop-teknik för överlägset hackresultat

2 hastighetsinställningar och puls för maximal kontroll

Tillbehör för att enkelt utföra fler än 28 funktioner

Enkelhet

Färgkodade tillbehörs- och hastighetskombinationer

Formpassade kopplingar och verktyg för enkel montering

Tillförlitlig och hållbar

Skivtillbehör för att skiva, hacka och finfördela

Stadig basplatta som står stabilt, också vid knådning

Tillbehör som kan maskindiskas

Spricktålig behållare

Maximal variation på recept

Upp till 5 portioner på en gång



Matberedare HR7761/00

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!

Tillbehör för 28+ funktioner

Tillbehören, som tål maskindisk, är ett

knådningsverktyg för att blanda och knåda deg,

en hackkniv i rostfritt stål för att bereda

kött och grönsaker, olika skivtillbehör för att

strimla och riva, en spricktålig mixer på 1 l för

att blanda, krossa och röra olika ingredienser,

en emulgeringsskiva för att bereda till exempel

vispad grädde och majonnäs, samt en

hackkvarn för att mala till exempel kaffebönor

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.

Spricktålig behållare

1,75 l (1 l arbetskapacitet) spricktålig skål för

upp till fem smoothieglas.

Färgkodade tillbehör/hastigheter

Matcha hastighetens färg med tillbehörets för

optimala resultat.

Formpassade kopplingar och verktyg

Den här matberedaren från Philips är

konstruerad så att den är enkel att sätta ihop.

Delarna kopplas ihop med ett klick tack vare

tillbehörens smarta formpassning.

Skivtillbehör i stål

Välj bara det skivtillbehör du vill använda (för

skivning, strimling eller finfördelning) till

matlagningen och klicka fast det på

skivhållaren.

Tillbehör som kan maskindiskas

Tillbehör som kan maskindiskas

Stadig basplatta

Stadig basplatta som står stabilt, också vid

knådning

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Matberedare HR7761/00

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Knivenhetens S-blad,

Grovrivningsverktyg, Grovt skärredskap,

Emulgeringsredskap, Finrivningsverktyg, Fint

skärredskap, Insats för finfördelningsverktyg,

Behållare, Strimlingsverktyg,

Knådningsverktyg, Kvarn

Allmänna specifikationer

Antal hastighetsinställningar: 2 + pulsfunktion

Produktfunktioner: Inbyggd sladdförvaring,

Stabiliserande fötter, Puls

Tekniska specifikationer

Effekt: 750 W

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Kapacitet: 2 L

Kapacitet, behållare: 1,75 L

Kvarn, kapacitet: 250 ml

Sladdlängd: 1,0 m

Varv/min mixer (max): 21000 Varv/min

Varv/min – skål (max): 1 900 Varv/min

Arbetskapacitet skål: 1,5 L

Arbetskapacitet behållare: 1,0 L

Design

Färg: Metallfärgad

Legering

Material, tillbehör: Rostfritt stål

Behållare, material: Plast-SAN

Material i huvudenhet: Plast-ABS

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 210 x 210 x

368 mm
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