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HR7770/00

Fantastisk og nem madlavning
Foodprocessor med madlavning efter farvekoder

Foodprocessoren fra Philips er det multifunktionelle svar på alle dine problemer i køkkenet. Det farvekodede

tilbehør og hastighedsindstillingerne hjælper dig med at sammensætte den rette farve for hastighed og den

rette farve på tilbehøret, så du får de bedste resultater.

Effektiv præcision

550 W motor til håndtering af store mængder og tung æltning

2 hastighedsindstillinger giver optimal kombination af hastighed og tilbehør

Pulse-knap giver dig komplet kontrol over slutresultatet

Nem og bekvem

Farvekodet tilbehør- og hastighedskombinationer

Tilbehør, der nemt udfører over 25 funktioner

Stort påfyldningsrør, der kan tage hele frugter og grøntsager

Op til 5 portioner på en gang

Nem samling af tætsluttende koblinger og dele

Pålidelig holdbarhed

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Brudsikker skål som klarer intensiv brug

Solid basisenhed står stabilt på bordet, selv ved tung æltning



Foodprocessor HR7770/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Farvekodet tilbehør/hastigheder

Match farven på hastigheden med farven på

tilbehøret for at få det optimale resultat.

25+ funktioner

Tilbehøret - der tåler opvaskemaskine -

omfatter en æltedel til æltning af dej. En

hakkekniv af rustfrit stål til at tilberede kød og

grøntsager. Forskellige diske til at håndtere

rivning og snitning. Brudsikker blender på 1 l til

at blende, knuse og røre rundt i forskellige

ingredienser. En piskeskive til f.eks. flødeskum

og mayonnaise.

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

550 W motor + 2 hastigheder + pulse

Med en motor på 550 W plus 2 hastigheder og

en pulse-knap kan du vælge den hastighed,

der giver det bedste resultat

Tekniske specifikationer

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Hastighedsindstillinger: 2+ pulse

Sikkerhed: Låg- og skåldetektion, mekanisk

bremse (1,5 sek.)

Ledningslængde: 120 cm

Skålmængde: tør: 2 L

Kapacitet: blenderglas: 1 L

Maks. skålkapacitet: dej: 500 g

Maks. skålkapacitet: mel: 300 g

Skålmængde: flydende: 2 L

Tilbehør

Antal indsatser/diske: 5

Snitteindsats/fin

Snitteindsats/medium

Riveindsats/fin

Riveindsats/medium

Granuleringsindsats/medium: Granulering af

kartofler, ost

Piskeskive: Til at piske, røre og emulgere

Hakkekniv i rustfrit stål: hakke, røre, piske,

smuldre, snitte, vende, mose, rive

Æltetilbehør: Til æltning af dej

Brudsikker blender: blendning, knusning,

skumning, formaling, purering,

homogenisering, blendning, kværning,

shaking, omrøring

Designspecifikationer

Kabinet: ABS

Piskeskive: PP

Hastighedsknap: ABS

Funktionsknapper: Pulse

Nedstopper, indvendig nedstopper: ABS, SAN

Skiver, hakkekniv: Hakkekniv i rustfrit stål,

diskholder PP

Farve(r): Skinnende hvid, mørkegrå detaljer,

elegant farvekodning

Skål inklusiv låg og blender: SAN

Generelle specifikationer

Skridsikre "fødder"

Integreret ledningsopbevaring

Oprindelsesland

Tyrkiet
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