
Virtuvinis
kombainas

Viva Collection

 
750 W

Kompaktiškas „trys viename“
rinkinys

2,1 l dubuo

Priedai 28+ funkcijoms

 

HR7762/00

Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
Kepkite namin. pyrag., apkepus, ruoškite mišrain. ir dar

daugiau

„Philips“ virtuvės kombaino kompaktišką „trys viename“ rinkinį sudaro 2,1 l talpos

indas, maišytuvas ir smulkinimo indas. Be to, jame įmontuoti 4 nerūdijančiojo

plieno diskų įdėklai, todėl galėsite be vargo kurti pačius įvairiausius mėgstamus

receptus. Pridėta priedų laikymo dėžė.

Galingas tikslumas

750 W variklis galingam apdorojimui

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

2 greičių nustatymai ir pulsinis režimas maksimaliam valdymui

Priedai, su kuriais lengvai atliksite daugiau kaip 28 funkcijas

Nereikia jokių pastangų

Sutartinėmis spalvomis pažymėti priedų ir greičių deriniai

Formą atitinkantys sujungimai ir įrankiai lengvam surinkimui

Pridėta praktiška priedų laikymo dėžė

Patikimas ir patvarus

Nerūd. diskai, skirti raikymui, pjaust., smulkin., pranc. bulvyčių pjaust.

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Nedūžtantis ąsotis skirtas intensyviai naudoti

Daugybė receptų

Iki 5 porcijų per vieną kartą



Virtuvinis kombainas HR7762/00

Ypatybės

Galingas apdorojimas

Šiame „Philips“ virtuvės kombaine įrengtas

galingas 2 greičių variklis su pulsavimo

funkcija suteikia galimybę greitai ir patogiai

paruošti visus mėgstamus patiekalus.

„PowerChop“ technologija

„PowerChop“ technologija – tai ašmenų

formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys,

leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek

minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo

lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų

tešlą!

Priedai daugiau nei 28 funkcijoms

Priedai, kuriuos galite plauti indaplovėje:

minkymo įrankis tešlai maišyti ir minkyti;

nerūdijančiojo plieno smulkinimo peiliukas

mėsai ir daržovėms ruošti; įvairūs diskiniai

priedai, kuriais galima smulkinti ir trinti; tvirtas

maišytuvas su 1 l indeliu maišymui ir

smulkinimui; plakimo diskas, kurį naudodami

galite ruošti tokius patiekalus kaip plakta

grietinėle ir majonezas; kapoklis, kuriuo galite

sumalti kavos pupeles

Iki 5 porcijų per vieną kartą

Talpiame 2,1 l dubenyje (1,5 l darbinė talpa) iš

karto galima sumaišyti net 5 sriubos porcijas.

Nedūžtantis ąsotis

A 1,75 l nedūžtančio ąsočio darbinis tūris yra 1

l, kurio vienu metu užtenka pagaminti iki 5

porcijų tirštųjų kokteilių.

Sutart. spalv. paž. pried. / greič.

Norėdami optimalių rezultatų suderinkite

spalvos ir priedo spalvą.

Sujungimai ir įrankiai

Šį „Philips“ virtuvės kombainą labai lengva

surinkti. Jo dalys tiesiog užsifiksuoja, nes

naudojama sumani priedų konstrukcija.

Nerūdijančio plieno diskai

Nerūdijančiojo plieno diskais maistą paruošite

greitai, todėl maistą pagaminti namuose bus

lengviau

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Visus „Philips“ virtuvės kombaino komplekte

esančius priedus galima plauti indaplovėje.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Priedai

įtraukta: Pjaustymo įtaisas „S“ formos

ašmenys, Plakimo įrankis, Gruzdintų bulvyčių

įrankis, Granuliavimo įrankis, Ąsotis, Minkyti

skirtas įrankis, Paspaudžiamas smulkintuvas,

Apverčiamas diskas

Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymų skaičius: 2+ pulsinis

Techniniai duomenys

Maitinimas: 750 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Dubens talpa: 2,1 l

Ąsočio talpa: 1,75 l

Smulkintuvo talpa: 250 ml

Maitinimo laido ilgis: 1 m

Maišytuvo apsisukimai per minutę (RPM)

(maks.): Iki 21000 aps./min.

Dubens apsisukimai per minutę (RPM) (maks.):

Iki 1900 aps./min.

Dubens darbinė talpa: 1,5 l

Ąsočio darbinė talpa: 1 l

Konstrukcija

Spalva: Perlų metalo

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 210x210x368 mm
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