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2 l bolle

 

HR7770/00

God matlaging uten problemer
Foodprocessor med fargekoder for matlaging

Philips-foodprocessoren er det nye multifunksjonssvaret på alle kjøkkenproblemene dine. Det fargekodede

tilbehøret og hastighetsinnstillingene hjelper deg med å justere fargen for hastigheten etter fargen for tilbehøret,

slik at resultatet blir optimalt.

Kraftig og nøyaktig

Motor på 550 watt for å håndtere store mengder og tung elting

To hastighetsinnstillinger for best mulig kombinasjon av hastighet og tilbehør

Pulseringsknapp som gir deg maksimal kontroll over sluttresultatet

Problemfri og enkel

Fargekodede kombinasjoner av tilbehør og hastighet

Tilbehør som enkelt lar deg bruke over 25 funksjoner

Stort materør håndterer hele frukter og grønnsaker

Opptil fem porsjoner på én gang

Formtilpassede koblinger og verktøy for enkel montering

Pålitelig holdbar

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Uknuselig kanne som tåler intens bruk

Den robuste basen står stabilt, selv ved tung elting



Foodprocessor HR7770/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Fargekodede tilbehør/hastigheter

Tilpass fargen på hastigheten med fargen på

tilbehøret for å få optimale resultater.

Over 25 funksjoner

Tilbehøret – som kan vaskes i oppvaskmaskin

– består av et elteredskap som kan blande og

elte kakedeig og deig. En hakkekniv i rustfritt

stål til tilbereding av kjøtt og grønnsaker.

Forskjellige skiver til strimling og riving.

Uknuselig mikser på 1 l til miksing, knusing og

røring av forskjellige ingredienser. En

emulgeringsplate til tilbereding av mat som

krem og majones.

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Motor på 550 W + 2 hastigheter + puls

Med motoren på 550 W, 2

hastighetsinnstillinger og pulseringsknapp kan

du velge riktig hastighet for optimale resultater

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Hastigheter: 2 + pulsfunksjon

Sikkerhet: Lokk og bolle-system, mekanisk 1,5

sek brems

Ledningslengde: 120 cm

Bollens kapasitet, tørt: 2 l

Kapasitet for hurtigmikserkanne: 1 l

Arbeidsmengde for bolle, deig: 500 g

Arbeidsmengde for bolle, mel: 300 g

Bollens kapasitet, væske: 2 l

Tilbehør

Antall utstyrsenheter/skiver: 5

Utstyr for finkutting

Utstyr for medium kutting

Utstyr for finstrimling

Utstyr for medium strimling

Utstyr for medium maling: For maling av

poteter, riving av ost

Emulgeringsplate: Til pisking, visping og

emulgering

Hakkekniv i rustfritt stål: hakking, Pisking,

røring, knusing, kutting, vending, mosing,

kverning

Elteredskap: For elting, miksing av deig,

kakedeig

Uknuselig hurtigmikser: blanding, knusing,

skumming, maling, mosing, homogenisering,

pressing, finmaling, risting, røring

Designmessige spesifikasjoner

Kabinett: ABS

Emulgeringsplate: PP

Hastighetsbryter: ABS

Funksjonsknapper: Puls

Stapper, indre stapper: ABS, SAN

Skiver, kniv for hakking: Kniv for hakking i

rustfritt stål, skiveholder PP

Farge(r): Skinnende hvit, mørkegrå detaljer,

elegant fargekoding

Bolle med lokk og hurtigmikser: SAN

Generelle spesifikasjoner

Sklisikre føtter

Integrert ledningsoppbevaring

Opprinnelsesland

Kalkun
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