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Viva Collection

 
750 W

Kompaktna zasnova 3-v-1

2,1 l posoda

Nastavki za več kot 28 funkcij

 

HR7762/00

Največja izbira receptov, malo napora
Pripravite domače slaščice, gratin, solato in še kaj

Multipraktik Philips ima kompaktno ohišje 3-v-1 z 2,1-litrsko posodo, mešalnikom

in mlinčkom. Ima tudi 4 plošče iz nerjavnega jekla, s katerimi lahko brez težav

pripravite številne najljubše recepte. Prostor za shranjevanje nastavkov je priložen.

Zmogljivo in natančno

750 W motor za zmogljivo obdelovanje

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

2 nastavitvi hitrosti in pulzno delovanje za popoln nadzor

Nastavki za enostavno izvajanje več kot 28 funkcij

Enostavno in brez napora

Barvno označene kombinacije nastavkov in hitrosti

Prilegajoči se nastavki in orodja za enostavno sestavljanje

Praktično shranjevanje nastavkov

Zanesljivo in trpežno

Plošče iz nerjavnega jekla za rezanje, strganje, granuliranje krompirčka

Nastavki so primerni za pomivalni stroj

Nezlomljiva posoda za pogosto uporabo

Največja izbira receptov

Do 5 porcij naenkrat



Multipraktik HR7762/00

Značilnosti

Zmogljivo obdelovanje

Ta multipraktik Philips ima zmogljiv motor z 2

hitrostma in pulznim delovanjem, ki vam

zagotavljajo moč in nadzor pri pripravi vseh

najljubših receptov.

Tehnologija PowerChop

Tehnologija PowerChop s posebno obliko

rezila, kotom rezanja in notranjo posodo

zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih

sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in

mešanje testa za pecivo.

Nastavki za več kot 28 funkcij

Nastavki, ki so primerni za pomivanje v

pomivalnem stroju, vključujejo nastavek za

mešanje in gnetenje zmesi in testa, nož za

sekljanje iz nerjavnega jekla za pripravo mesa

in zelenjave, različne plošče za strganje in

ribanje, 1-litrski nezlomljiv mešalnik za

mešanje in drobljenje različnih sestavin,

mešalno ploščo za pripravo hrane, kot sta

stepena smetana in majoneza, ter mlinček za

mletje npr. kavnih zrn

Do 5 porcij naenkrat

Prostorna 2,1-litrska posoda (z 1,5 litra delovne

zmogljivosti) omogoča mešanje do 5 porcij

juhe naenkrat.

Nezlomljiva posoda

Z 1,75-litrsko nezlomljivo posodo z delovno

zmogljivostjo 1 litra lahko hkrati pripravite do 5

porcij napitka.

Barvno označeni nastavki in hitrosti

Za najboljše rezultate uskladite barvo hitrosti in

barvo nastavka.

Prilegajoči se nastavki in orodja

Multipraktik Philips je zasnovan tako, da ga

zelo enostavno sestavite. Sestavni deli se

zaradi pametne skladne zasnove enostavno

združijo.

Plošče iz nerjavnega jekla

Kovinske plošče iz nerjavnega jekla

zagotavljajo hitro obdelavo in vam s tem

olajšajo pripravo domačih obrokov.

Nastavki so primerni za pomivalni stroj

Vsi priloženi nastavki multipraktika Philips so

primerni za pomivalni stroj.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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Specifikacije

Dodatna oprema

Priloženo: Rezilo, rezilo S, Mešalno orodje,

Nastavek za krompirček, Nastavek za

granuliranje, Posoda, Pripomoček za gnetenje,

Mlinček, Obrnljiva plošča

Splošne specifikacije

Število nastavitev hitrosti: 2 + pulzna

nastavitev

Tehnične specifikacije

Napajanje: 750 W

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50-60 Hz

Zmogljivost posode: 2,1 L

Prostornina posode: 1,75 L

Zmogljivost mlinčka: 250 ml

Dolžina kabla: 1 m

Hitrost vrtenja mešalnika (največ): Do

21000 vrt/min

Hitrost vrtenja posode (največ): Do

1900 vrt/min

Delovna zmogljivost posode: 1,5 L

Delovna zmogljivost vrča: 1 L

Zasnova

Barva: Zelenkasto kovinska

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 210 x 210 x

368 mm
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