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Fantastisk matlagning utan ansträngning
Matberedare med färgkodad matlagning

Philips matberedare är flerfunktionssvaret på alla problem i köket. De färgkodade tillbehören och

hastighetsinställningarna hjälper dig matcha hastighetens och tillbehörets färg, så att du får ett optimalt resultat.

Kraftfull precision

Motor på 550 W för hantering av stora mängder och kraftig knådning

2 hastighetsinställningar för optimal hastighet/tillbehörskombination

Pulsknapp för maximal kontroll av slutresultatet

Enkelhet

Färgkodade tillbehörs- och hastighetskombinationer

Tillbehör för att enkelt utföra fler än 25 funktioner

Stort matningsrör för hela frukter och grönsaker

Upp till 5 portioner på en gång

Formpassade kopplingar och verktyg för enkel montering

Tillförlitlig och hållbar

Tillbehör som kan maskindiskas

Spricktålig behållare som tål intensiv användning

Stadig basplatta som står stabilt även vid kraftig knådning



Matberedare HR7770/00

Funktioner Specifikationer

Färgkodade tillbehör/hastigheter

Matcha hastighetens färg med tillbehörets för

optimala resultat.

Fler än 25 funktioner

De maskindisktåliga tillbehören är: ett

knådningsverktyg för blandning av deg och

smet, en hackkniv i rostfritt stål för hackning av

kött och grönsaker, flera metallskivor för rivning

och finrivning, en spricktålig 1 l mixer för

mixning, krossning och hoprörning av olika

ingredienser, samt en emulgeringsskiva för

tillredning av t.ex. vispad grädde och majonnäs.

Tillbehör som kan maskindiskas

Tillbehör som kan maskindiskas

550 W motor + 2 hastigheter + puls

Med motorn på 550 W plus två

hastighetsinställningar och pulsfunktion kan du

välja rätt hastighet för optimalt resultat

Tekniska specifikationer

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Hastigheter: 2+-pulsfunktion

Säkerhet: Lock- och skålavkänning, mekanisk

broms, 1,5 s

Sladdlängd: 120 cm

Skål, kapacitet för torra ingredienser: 2 L

Mixerskål, kapacitet: 1 L

Skålens arbetskapacitet för deg: 500 g

Skålens arbetskapacitet för mjöl: 300 g

Skål, kapacitet för vätska: 2 L

Tillbehör

Antal insatser/skivor: 5

Insats för finskivning

Insats för skivning, medium

Insats för finrivning

Insats för rivning, medium

Insats för finfördelning, medium: För

finfördelning av potatis och ost

Emulgeringsskiva: För vispning och

emulgeringsanvändning

Hackkniv i rostfritt stål: hacka, vispa, röra,

smula, skära, vända ned, mosa, finhacka

Knådningsverktyg: För knådning, blandning

av deg och smet

Spricktålig mixer: mixa, krossa, skumma,

sönderdela, göra puré, homogenisera, pressa,

mala, skaka, röra

Designspecifikationer

Hölje: ABS

Emulgeringsskiva: PP

Hastighetsreglage: ABS

Funktionsknappar: Puls

Presskloss, inre presskloss: ABS, SAN

Skivor, hackkniv: hackkniv i rostfritt stål,

skivhållare PP

Färg(er): Blank vit, mörkgrå detaljer, elegant

färgkodning

Skål inklusive lock och mixer: SAN

Allmänna specifikationer

Stabiliserande fötter

Inbyggd sladdförvaring

Ursprungsland

Turkiet
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