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750 W

3 ominaisuutta kätevästi
yhdessä

2 litran kulho

Lisäosat yli 28 eri toimintoon

 

HR7762/90

Monipuolisia ruokia pienellä vaivalla
Valmista kakkuja, gratiineja, salaatteja ja paljon muuta

Tässä Philipsin kompaktissa 3-in-1-monitoimikoneessa on 2 litran kulho,

tehosekoitin ja mylly. Sen neljän ruostumattomasta teräksestä valmistetun terän

avulla lempiruokasi valmistuvat vaivattomasti. Mukana myös tarvikesäilytys.

Erittäin tarkka

750 W:n moottori tehokkaaseen käsittelyyn

PowerChop-tekniikka varmistaa huippuluokan suorituskyvyn

2 nopeusasetusta ja sykäystoiminto täydelliseen hallintaan

Lisäosilla voit käyttää yli 28 toimintoa

Vaivaton ja helppokäyttöinen

Värikoodatut lisävarusteiden ja nopeuksien yhdistelmät

Yhtenäisesti muotoillut kytkennät ja työkalut helpottavat kokoamista

Mukana kätevä tarvikesäilytys

Luja ja luotettava

Ruostumattomat terät viipaloimiseen, raastamiseen, suikaloimiseen ja

ranskanperunoiden leikkaamiseen

Konepestävät lisäosat

Kannu on suunniteltu kestämään kovaakin käyttöä

Sopii moneen käyttötarkoitukseen

Jopa 5 annosta kerralla
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Kohokohdat

Tehokas käsittely

Tässä Philips-monitoimikoneessa on tehokas

moottori, jossa on kaksi nopeutta ja

sykäystoiminto, jolla saat tehoa ja hallintaa

kaikkien lempireseptiesi valmistamiseen.

PowerChop-tekniikka

PowerChop-tekniikka varmistaa huippuluokan

suorituskyvyn yhdistämällä terän muodon,

leikkuukulman ja sisäkulhon optimaalisesti. Se

sopii myös loistavasti soseiden ja

kakkutaikinan tekemiseen!

Lisäosilla yli 28 toimintoa

Konepesun kestäviin lisäosiin sisältyy:

Vaivausosa taikinan sekoittamiseen ja

vaivaamiseen. Ruostumattomasta teräksestä

valmistettu viipalointiterä lihan ja vihannesten

käsittelyyn. Erilaisia lisälevyjä raastamiseen.

Kestävä 1 l:n tehosekoitin erilaisten ainesosien

sekoittamiseen ja murskaamiseen. Vispilälevy

esimerkiksi kermavaahdon ja majoneesin

valmistamiseen. Jauhinmylly esimerkiksi

kahvipapujen jauhamiseen.

Jopa 5 annosta kerralla

Suuren 2,1 litran kulhon (käyttökapasiteetti

1,5 l) avulla voit sekoittaa yli 5 keittoannosta

kerralla.

Kestävä kannu

Kestävään 1,75 litran kannuun mahtuu

kerrallaan 5 smoothieannosta (1 litra).

Yhtenäiset kytkennät ja välineet

Tämä Philips-monitoimikone on erittäin helppo

koota. Sen osat napsahtavat yhteen lisäosien

näppärän yhtenäisen muotoilun ansiosta.

Värikoodatut lisätarvikkeet/nopeudet

Saat parhaan tuloksen käyttämällä

samanväristä nopeutta ja lisätarviketta.

Mukana tarvikesäilytys

Tarvikesäilytyslaatikossa pidät kaikki Philips-

monitoimikoneen lisävarusteet käden

ulottuvilla. Näin kaikki terävät

ruostumattomasta teräksestä valmistetut

lisävarusteet pysyvät myös pois tieltä!

Konepestävät lisäosat

Kaikki pakkauksessa mukana olevat Philips-

monitoimikoneen lisäosat ovat konepesun

kestäviä.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lisävarusteiden säilytyslaatikko

Sekoituskulho

Vispilälevy

Ranskanperunoiden terä

Hienonnusosa

Tehosekoitin-mylly

Vaivausosa

Kaksipuolinen levy: viipalointi-/silppurilevy

(karkea/hieno)

S-terä ruostumatonta terästä

Muotoilutiedot

Väri(t): Musta

Yleiset tiedot

Nopeudet: 2 + sykäystoiminto

Johdon pituus: 1 m

Tehosekoitin-myllyn kapasiteetti: 250 ml

Sekoituskulhon koko: 1,75 litraa

Tehosekoittimen kannun kapasiteetti: 1,0

litraa

Kulhon kapasiteetti: 2 V

Kulhon käyttökapasiteetti: 1,5 litraa

(kuiva/neste)

Kulhon käyttökapasiteetti: 500 g (jauhoja)

Kierrosnopeus - tehosekoitin-mylly (enint.):

Jopa 21 000 kierrosta minuutissa

Kierrosnopeus - tehosekoitin-mylly (väh.):

Jopa 16 500 kierrosta minuutissa

Kierrosnopeus - sekoituskulho (enint.): Jopa

1 900 kierrosta minuutissa

Kierrosnopeus - sekoituskulho (väh.): Jopa

1 500 kierrosta minuutissa

Tuotteen mitat (PxLxK): 210 x 210 x 368 mm

Tekniset tiedot

Virta: 750 W

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Turvallisuus: Kannen ja kulhon tunnistaminen,

mekaaninen 1,5 sekunnin pysäytys
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