
Κουζινομηχανή

Viva Collection

  750 W

Μικρού μεγέθους, 3 σε 1

Μπολ 2,1L

Εξαρτήματα για 28+ λειτουργίες

 

HR7762/00

Μεγάλη ποικιλία συνταγών, ελάχιστη προσπάθεια
Φτιάξτε σπιτικά κέικ, γκρατέν, σαλάτες και πολλά ακόμη

Η κουζινομηχανή της Philips είναι ένα ευέλικτο σετ 3 σε 1 με μπολ 2,1L, μπλέντερ και μύλο

αλέσματος. Επίσης, διαθέτει 4 δίσκους από ανοξείδωτο ατσάλι για να δημιουργείτε πολλές

από τις αγαπημένες σας συνταγές χωρίς κόπο. Περιλαμβάνεται σύστημα αποθήκευσης των

εξαρτημάτων.

Ισχύς με ακρίβεια

Μοτέρ 750W για πανίσχυρη εκτέλεση

Τεχνολογία PowerChop για κορυφαία απόδοση κοπής

2 ρυθμίσεις ταχύτητας και στιγμιαία λειτουργία, για μέγιστο έλεγχο

Εξαρτήματα για εύκολη εκτέλεση 28+ λειτουργιών

Εύκολη χωρίς κόπο χρήση

Χρωματικά κωδικοποιημένοι συνδυασμοί εξαρτημάτων και ταχυτήτων

Συνδέσεις άψογης εφαρμογής και εργαλεία για εύκολη συναρμολόγηση

Με πρακτικό χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων

Ανθεκτικότητα για αξιοπιστία

Δίσκοι από ανοξείδωτο ατσάλι για κόψιμο σε φέτες, τεμαχισμό, τρίψιμο και τηγανητές πατάτες

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Άθραυστη κανάτα για εντατική χρήση

Τεράστια ποικιλία συνταγών

Έως και 5 μερίδες τη φορά



Κουζινομηχανή HR7762/00

Χαρακτηριστικά

Ισχυρή επεξεργασία

Αυτή η κουζινομηχανή της Philips, εξοπλισμένη με

ένα πανίσχυρο μοτέρ με 2 ταχύτητες και με στιγμιαία

λειτουργία, σας προσφέρει την ισχύ και τον έλεγχο

που χρειάζεστε για να ετοιμάσετε τις αγαπημένες

σας συνταγές.

Τεχνολογία PowerChop

Η τεχνολογία PowerChop είναι ένας συνδυασμός

σχήματος λεπίδας, γωνίας κοπής και εσωτερικού

μπολ που παρέχει κορυφαίο αποτέλεσμα κοπής για

μαλακά και σκληρά υλικά. Επίσης, είναι ιδανική για

την παρασκευή πουρέ και την ανάμειξη ζύμης!

Εξαρτήματα για 28+ λειτουργίες

Τα εξαρτήματα, που πλένονται στο πλυντήριο

πιάτων, είναι τα εξής: ένα εργαλείο ζύμωσης για να

αναμειγνύετε και να παρασκευάζετε χυλούς και

ζύμες, ένα μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι για να

ψιλοκόβετε κρέας και λαχανικά, διάφοροι δίσκοι για

τεμαχισμό και τρίψιμο, ένα άθραυστο μπλέντερ 1

λίτρου για ανάμειξη, θρυμματισμό και ανακάτεμα των

υλικών, ένας δίσκος ανακατέματος για την

παρασκευή τροφίμων όπως σαντιγί και μαγιονέζα,

ένας μύλος για άλεσμα (π.χ. κόκκων καφέ).

Έως και 5 μερίδες τη φορά

Το ευρύχωρο μπολ 2,1 L (χωρητικότητα λειτουργίας:

1,5L) σας επιτρέπει να ανακατεύετε έως και 5

μερίδες σούπας μαζί.

Άθραυστη κανάτα

Μια άθραυστη κανάτα 1,75 λίτρων με χωρητικότητα

εργασίας 1 λίτρου για έως και 5 μερίδες smoothie τη

φορά.

Εξαρτήματα χρωμ. κωδ./ταχύτητες

Αντιστοιχήστε το χρώμα της ταχύτητας με το

χρώμα του εξαρτήματος για βέλτιστα αποτελέσματα.

Συνδέσεις και εργαλεία άψογης εφαρμογής

Η σχεδίαση αυτής της κουζινομηχανής της Philips

προσφέρει μοναδική ευκολία συναρμολόγησης. Χάρη

στην έξυπνη σχεδίαση, τα εξαρτήματά της

κουμπώνουν απλώς στη θέση τους.

Δίσκοι από ανοξείδωτο ατσάλι

Οι δίσκοι από ανοξείδωτο ατσάλι διασφαλίζουν

ταχύτατη επεξεργασία, ώστε να μπορείτε να

προετοιμάζετε τα γεύματά σας εύκολα και γρήγορα

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Όλα τα εξαρτήματα της κουζινομηχανής Philips που

περιλαμβάνονται στη συσκευασία πλένονται στο

πλυντήριο πιάτων.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Λεπίδες S-blade,

Εργαλείο ανακατέματος, Εργαλείο για τηγανιτές

πατάτες, Εργαλείο για μικρά κομμάτια, Κανάτα,

Εργαλείο ζύμωσης, Μύλος, Δίσκος δύο όψεων

Γενικές προδιαγραφές

Αριθμός ρυθμίσεων ταχύτητας: στιγμιαίο πάτημα 2 +

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 750 W

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50-60 Hz

Χωρητικότητα δοχείου: 2,1 Α

Χωρητικότητα κανάτας: 1,75 Α

Χωρητικότητα κόπτη: 250 ml

Μήκος καλωδίου: 1 ιγ

ΣΑΛ μπλέντερ (μέγ.): Έως 21000 σαλ

ΣΑΛ μπολ (μέγ.): Έως 1900 σαλ

Χωρητικότητα λειτουργίας μπολ:

Χωρητικότητα λειτουργίας μπολ:

1,5 Α

Χωρητικότητα λειτουργίας κανάτας: 1 Α

Σχεδίαση

Χρώμα: Μεταλλικό περλέ

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ):

210x210x368 χιλιοστά
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