
Foodprocessor

Viva Collection

 
750 W

Kompakt 3-i-1-design

2 L skål

Tilbehør til + 28 funktioner

 

HR7762/90

Maksimalt udvalg af opskrifter, minimal

arbejdsbyrde

Lav hjemmebagt kage, gratin, salat m.m.

Denne Philips-foodprocessor har 3-i-1 kompakt design med en 2 l skål, blender

og kværn. Den har også 4 skiver i rustfrit stål, som gør det muligt at lave en række

af dine yndlingsopskrifter. Tilbehørsopbevaring medfølger.

Effektiv præcision

750 W motor for effektiv bearbejdning

PowerChop-teknologi for optimal hakkeydeevne

2 hastighedsindstillinger og pulse for maksimal kontrol

Tilbehør, der nemt udfører over 28 funktioner

Nem og bekvem

Farvekodet tilbehør- og hastighedskombinationer

Nem samling af tætsluttende koblinger og dele

Praktisk tilbehørsopbevaring

Pålidelig holdbarhed

Skiver i rustfrit stål til at skære i skiver, rive, male og lave pommes frites

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Brudsikkert blenderglas til intensiv brug

Det største udvalg af opskrifter

Op til 5 portioner på en gang



Foodprocessor HR7762/90

Vigtigste nyheder

Kraftfuld bearbejdning

Denne Philips-foodprocessor har en kraftig

motor med 2 hastigheder og pulse, der giver

dig styrken og styringen til at tilberede dine

yndlingsopskrifter.

PowerChop-teknologi

PowerChop-teknologi er en kombination af

knivens form, skærevinkel, og inderskålen, som

giver et optimalt hakkeresultat af både bløde

og hårde ingredienser. Den er også perfekt til

at lave puréer og blande kagedej!

Tilbehør til over 28 funktioner

Det opvaskemaskineegnede tilbehør består af

et ælteværktøj til blanding og æltning af kage-

og brøddej. En hakkekniv i rustfrit stål til kød og

grøntsager. Forskellige skiveindsatser til

snitning og rivning. Brudsikker blender på 1 L til

blendning, knusning og blanding af forskellige

ingredienser. En piskeskive til tilberedning af

f.eks. flødeskum og mayonnaise. En kværn til

maling af f.eks. kaffebønner

Op til 5 portioner på en gang

Den store skål på 2,1 l (effektiv kapacitet på 1,5

l) gør det muligt at blende op til 5 portioner

suppe på én gang.

Brudsikkert blenderglas

Et 1,75 liter stort brudsikkert blenderglas har en

maks. kapacitet på 1 liter til op til 5 smoothie-

portioner på én gang.

Tætsluttende koblinger og tilbehørsdele

Denne Philips-foodprocessor er designet til at

være meget nem at samle. Delene skal bare

klikkes sammen takket være tilbehørets smarte

tætsluttende design.

Farvekodet tilbehør/hastigheder

Match farven på hastigheden med farven på

tilbehøret for at få det optimale resultat.

Tilbehørsopbevaring medfølger

Opbevaringsboksen til tilbehør holder dit

tilbehør til din Philips-foodprocessor klar til

brug. Den hjælper dig også med at holde alt

det skarpe tilbehør i rustfrit stål i på sikker

afstand, så det ikke gør skade!

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Alt Philips Avance-foodprocessortilbehør, der

medfølger i æsken, tåler opvaskemaskine.

Skær i rustfrit stål

Skiverne i solidt rustfrit stål sikrer en hurtig

behandling, så du kan tilberede hjemmelavet

mad hurtigt og nemt

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Tilbehør

Opbevaringsboks

Blenderskål

Piskeskive

Skive til pommes frites

Granuleringsskive

Kværn

Æltetilbehør

Vendbar indsats: snitning/rivning(kraftigt/fint)

Knivenhed i rustfrit stål

Designspecifikationer

Farve(r): Sort

Generelle specifikationer

Hastighedsindstillinger: 2+ pulse

Ledningslængde: 1 m

Kværnens kapacitet: 250 ml

Størrelse på blenderglas: 1,75 l

Kapacitet for blenderglas: 1,0 l

Skålkapacitet: 2 L

Maks. kapacitet for skål: 1,5 l (tør/flydende)

Maks. kapacitet for skål.: 500 g (mel)

Omdrejningstal-Blender og kværn (maks.): Op

til 21000 omdr./min.

Omdrejningstal-Blender og kværn (min.): Op

til 16500 omdr./min.

Omdrejningstal-Skål (maks.): Op til 1900

omdr./min.

Omdrejningstal-Skål (min.): Op til 1500

omdr./min.

Produktstørrelse (L x B x H): 210 x 210 x 368

mm

Tekniske specifikationer

Strøm: 750 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Sikkerhed: Låg- og skåldetektion, mekanisk

bremse (1,5 sek.)
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