
เคร่ืองเตรียมอาหาร

อเนกประสงค

Viva Collection

  750 วตัต

ตั้งคาแบบ 3 in 1 ขนาดกะทัดรดั

โถความจ ุ2.1 ลติร

อปุกรณเสรมิใชงานไดกวา 28 ฟงกชัน

 

HR7761/00
เตรยีมอาหารไดหลากหลายสตูร ไมเปลอืงแรง
สรางสรรคเคกโฮมเมด, กราแตง (gratin), สลดัและอื่นๆ

เคร่ืองเตรียมอาหารอเนกประสงครุนนี้มีการตั้งคาสําหรับการใชงานแบบ 3 in 1 ดวยโถความจุ 2.1 ลติร (ความจุ

ขณะทาํงาน 1.5 ลติร), เคร่ืองปน และเคร่ืองบด ทั้งยงัมีใบมีดแผนกลมสแตนเลสสตลี 5 แบบเพื่อใหคุณ

สรางสรรคสูตรอาหารตางๆ ไดหลากหลายโดยไมเปลอืงแรง

ความแมนยําเปยมประสทิธภิาพ

มอเตอรขนาด 750 วัตต ใหการทาํงานอนัทรงพลงั

เทคโนโลย ีPowerChop เพ่ือประสิทธภิาพในการบดสับที่เหนอืกวา

การตั้งคาความเร็ว 2 ระดบัพรอมปุม Pulse เพ่ือการควบคุมสูงสุด

อปุกรณเสริมสําหรับการใชงานที่มากกวา 28 ฟงกชัน

ใชงานงาย

อปุกรณเสริมมีรหสัสีและความเร็วผสานกนั

ช้ินสวนและเคร่ืองมือประกอบเขากนัไดงาย

ทนทาน เช่ือถอืได

ใบมีดแผนกลมใชในการหั่น หั่นฝอย และบด

ฐานแข็งแรงทนทานตั้งอยางม่ันคงแมระหวางการนวด

อปุกรณเสริมใชกบัเคร่ืองลางจานได

โถปนทนตอแรงกระแทกเพ่ือการใชงานหนกั

สตูรทําอาหารหลากหลายมากมาย

ใสได 5 สวนตอการปน 1 คร้ัง
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ไฮไลต

การทํางานอนัทรงพลงั

โถประกอบอาหารของ Philips มีมอเตอรพลงัแรงพรอมความเร็ว

2 ระดบัและปุม Pulse ใหทั้งพลงัและการควบคุมเพ่ือการเตรียม

สูตรอาหารที่โปรดปรานทั้งหมดของคุณ

เทคโนโลยี PowerChop

เทคโนโลย ีPowerChop เปนการผสมผสานกนัระหวางรูปทรง

ของมีด มุมในการตดั และโถภายในซึ่งชวยใหไดการบดสับที่

เหนอืกวาทั้งสวนผสมชนดินุมและแข็ง และยงัเหมาะเปนอยางยิ่ง

ในการหั่นละเอยีดและการผสมแปงเคก!

อปุกรณเสรมิใชไดมากกวา 28 ฟงกชัน

อปุกรณเสริม สามารถใชกบัเคร่ืองลางจานได ไดแก เคร่ืองมือ

สําหรับนวดใชในการผสมและนวดแปงและแปงดบิ ใบมีดสแตน

เลสสตลีสําหรับบดสับใชในการจดัเตรียมอาหารประเภทเนื้อสัตว

และผกั ใบมีดแผนกลมรูปแบบตางๆ ใชในการหั่นฝอยและขูด

โถปนทนแรงกระแทกความจ  ุ1 ลติร สําหรับการปน บด และ

ผสมสวนผสมตางๆ ที่ปนไขใชในการจดัเตรียมอาหารประเภทวิป

ครีมและมายองเนส โถบดใชในการบดสวนผสม เชน เมลด็กาแฟ

โถปนทนตอแรงกระแทก

โถปนทนตอแรงกระแทกขนาด 1.75 ลติร มีความจขุณะทาํงาน 1

ลติรเพ่ือการปนสมูทตี้ 5 แกวในคร้ังเดยีว

ใสได 5 สวนตอการปน 1 ครั้ง

ใสได 5 สวนตอการปน 1 ครั้ง

โถขนาดใหญความจ  ุ2.1 ลติร (ความจขุณะทาํงาน 1.5 ลติร) ชวย

ใหคุณสามารถปนซปุไดสูงสุด 5 ที่ไดในข้ันตอนเดยีว

รหัสสอีปุกรณเสรมิ/ความเรว็

จบัคูสีของความเร็วกบัสีของอปุกรณเสริมเพ่ือใหไดผลลพัธที่

เหมาะสมที่สุด

ประกอบช้ินสวนและเครื่องมอืไดงาย

โถประกอบอาหารของ Philips นี้ไดรับการออกแบบมาให

ประกอบไดงาย ช้ินสวนทั้งหมดสามารถถอดและประกอบเขากนั

ไดงาย ดวยการออกแบบอปุกรณเสริมใหมีขนาดที่พอดใีนรูปแบบ

อนัชาญฉลาด

ใบมดีแผนกลมเหลก็

เพียงเลอืกใบมีดแผนกลมตามการใชงาน (การหั่น การหั่นฝอย

การขูด) ในการจดัเตรียมอาหารโปรด และคลกิบนที่ยดึใบมีด

อปุกรณเสรมิใชกบัเครื่องลางจานได

อปุกรณเสรมิใชกบัเครื่องลางจานได

อปุกรณเสริมใชกบัเคร่ืองลางจานได

ฐานแข็งแรงทนทาน

ฐานแข็งแรงทนทานตั้งอยางม่ันคงแมระหวางการนวด

ตั้งคาความเรว็ 2 ระดบัพรอมปุม Pulse

เพ่ือผลลพัธที่ดทีี่สุด ใหใชการตั้งคาความเร็วตํ่า (ความเร็ว 1) ใน

การตวิีปครีม ตไีข และทาํแปงดบิสําหรับพายและขนมปง การตั้ง

คาความเร็วสูง (ความเร็ว 2) เหมาะสําหรับการสับหวัหอมและเนื้อ

สัตว ปนซปุและสมูทตี้ หรือหั่นฝอย หั่น หรือขูดผกั

โลโกสเีขียวของ Philips

ผลติภณัฑเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช

จาย ลดการใชพลงังานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร

พวกเขาไดปรับปรุงส่ิงแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา

ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดงันี้ การ

ประหยดัพลงังาน, บรรจภุณัฑ, สารที่เปนอนัตราย, นํ้าหนกั, การ

รีไซเคิลและการกาํจดั รวมถงึความคงทนตลอดอายกุารใชงาน
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รายละเอยีดเฉพาะ

อปุกรณเสรมิ

พรอมดวย: ชุดใบมีดทรง S, เคร่ืองมือสับหยาบ, เคร่ืองมือหั่น

แบบหยาบ, เคร่ืองมือตสีวนผสม, เคร่ืองมือบดละเอยีด, เคร่ืองมือ

หั่นแบบละเอยีด, เคร่ืองมือขูด, โถ, เคร่ืองมือหั่นเปนช้ินยาว,

เคร่ืองมือสําหรับนวด, โถบดแหง

ขอกาํหนดท่ัวไป

จาํนวนของการตั้งคาความเรว็: ความเร็ว 2 ระดบัพรอมปุม

pulse

คณุสมบัตผิลติภณัฑ: ที่เกบ็สายไฟในตวั, ฐานกนัลื่น, Pulse

(ปนช่ัวขณะ)

ขอมลูทางเทคนิค

กาํลงัไฟ: 750 วัตต

แรงดนัไฟฟา: 220-240 V

ความถี่: 50-60 เฮริตซ

ความถี่: 50-60 เฮริตซ

ความจขุองโถ: 2 ลติร

ความจขุองโถ: 1.75 ลติร

ความจขุองโถบด: 250 มิลลลิติร

ความยาวสายไฟ: 1.0 ม.

รอบตอนาทีของเครื่องปน (สงูสดุ): 21000 รอบตอนาที

รอบตอนาทีของโถ (สงูสดุ): 1900 รอบตอนาที

ความจขุณะทํางานของโถ:

1.5 ลติร

ความจขุณะทํางานของเหยือก: 1.0 ลติร

การออกแบบ

ส:ี Oyster metallic

การตกแตง

วสัดขุองอปุกรณเสรมิ: สแตนเลสสตลี

วสัดท่ีุใชทําโถปน: พลาสตกิ SAN

วสัดขุองตวัเครื่อง: พลาสตกิ ABS

บรกิาร

รบัประกนัท่ัวโลก 2 ป: ใช

ความย่ังยืน

บรรจภุณัฑ: > 90% วัสดทุี่นาํกลบัมาใชใหมได

คูมอืการใชงาน: 100% ของกระดาษนาํกลบัมาใชใหมได

น้ําหนักและขนาด

ขนาดของผลติภณัฑ (ยาว x กวาง x สงู):

210x210x368 มม.
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