
Keukenmachine

Viva Collection

 
750 W

Compact 3-in-1 ontwerp

Kom van 2,1 liter

 
HR7763/90

Talloze recepten, minimale inspanning
Zelf thuis cakes, gegratineerde gerechten, salades en meer maken

Deze keukenmachine van Philips heeft een compact 3-in-1-ontwerp, met een kom van 2 liter, een blender en een

maalmolen. Met de meegeleverde roestvrijstalen schijven maakt u moeiteloos een scala aan recepten. Inclusief

opbergruimte voor accessoires.

Krachtige precisie

Motor van 750 W voor een krachtige werking

PowerChop-technologie voor superieure hakresultaten

2 snelheidsstanden en pulsknop voor maximale controle

Accessoires voor het eenvoudig uitvoeren van meer dan 28 functies

Supereenvoudig

Combinaties van accessoires en snelheden met kleurcodering

Inclusief praktische accessoireopslag

Goed aansluitende koppelingen en hulpmiddelen voor een eenvoudige montage

Duurzaam en betrouwbaar

Vaatwasmachinebestendige accessoires

Roestvrijstalen schijven voor snijden, raspen, granuleren of het snijden van friet

Onbreekbare kom

Eindeloos veel recepten mogelijk

Tot 5 porties tegelijk
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Kenmerken

Krachtige verwerking

Deze Philips keukenmachine heeft een

krachtige motor met 2 snelheden en pulsstand

voor de kracht en de bedieningsfuncties die u

nodig hebt om al uw favoriete gerechten te

bereiden.

PowerChop-technologie

De PowerChop-technologie combineert een

optimale mesvorm, snijhoek en binnenpan

voor perfect gehakte zachte en harde

ingrediënten Ook perfect voor puree en het

mixen van cakebeslag!

2 snelheidsstanden en pulsknop

Voor het beste resultaat gebruikt u de laagste

snelheidsstand (snelheid 1) voor het kloppen

van slagroom, eieren, bereiden van deeg voor

gebak en brood. De hogere snelheidsinstelling

(snelheid 2) is bijzonder geschikt voor het

fijnhakken van uien en vlees, het pureren van

soep en smoothies, of het fijnmalen, raspen of

in schijven snijden van groenten.

Accessoires voor meer dan 28 functies

Met de vaatwasmachinebestendige

kneedaccessoires kunt u beslag en deeg mixen

en kneden. Een roestvrijstalen hakmes

voor het bereiden van vlees en groenten.

Verscheidene inzetschijven voor het hakken en

raspen. Onbreekbare blender van 1 liter voor

het mengen, malen en doorroeren van

verschillende ingrediënten. Een emulsieschijf

voor het bereiden van voeding als slagroom en

mayonaise. Een maalmolen voor het malen

van bijvoorbeeld koffiebonen.

Tot 5 porties tegelijk

Met de royale kom van 2,1 l kunt u tot wel 5

porties soep in één keer mixen.

Onbreekbare kom

Onbreekbare kan van 1, 75 l kan tot 5 glazen

smoothies maken.

Accessoires/snelheden met kleurcodering

Zorg ervoor dat de kleur van de snelheid

overeenkomt met de kleur van het accessoire

voor optimale resultaten.

Inclusief opbergruimte voor accessoires

Als u alle accessoires van de Philips

keukenmachine bewaart in de opbergdoos,

hebt u ze altijd bij de hand. En u voorkomt dat

iemand zich kan bezeren aan de roestvrijstalen

accessoires!

Passende koppelingen en hulpstukken

In tegenstelling tot goedkopere

keukenmachines is de Philips keukenmachine

zodanig ontworpen dat u deze probleemloos in

elkaar zet. De onderdelen klikt u gewoon op

elkaar dankzij de slimme perfect passende

vormgeving van de accessoires.

Vaatwasmachinebestendige accessoires

Alle Philips-keukenmachineaccessoires in de

doos zijn vaatwasmachinebestendig.
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Specificaties

Accessoires

Blenderbeker

Maalmolen

S-mes van roestvrij staal

Emulsieschijf

Julienneschijf

Kneedaccessoire

Omkeerbare schijf: Snijden/raspen (grof/fijn)

Bijbehorende bewaardoos

Schijf voor frites

Spatel

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Zwart

Algemene specificaties

Snelheden: 2+ pulsstand

Snoerlengte: 1 m

Afmeting blenderbeker: 1,75 liter

Capaciteit maalmolen: 250 ml

Capaciteit blenderkan: 1,0 l

Capaciteit kom: 2,1 l

Maximale capaciteit kom: 1,5 l

(droog/vloeistof)

Maximale capaciteit kom.: 500 g (Meel)

RPM-blender & maalmolen (max.): Tot 21000

toeren per minuut

RPM-blender & maalmolen (min.): Tot 16500

toeren per minuut

RPM-kom (max.): Tot 1900 toeren per minuut

RPM-kom (min.): Tot 1500 toeren per minuut

Formaat (LxBxH): 210x210x368 mm

Technische specificaties

Vermogen: 750 W

Voltage: 220 - 240 V

Frequentie: 50-60 Hz

Veiligheid: Deksel- en komdetectie,

mechanische rem van 1,5 seconde
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