
Monitoimikone

 
700 W

Kätevä 2-in-1-rakenne

3,4 litran kulho

 
HR7771/50

Mahtavaa ruuanlaittoa, vaivattomasti
Värikoodien avulla kokkaus on lastenleikkiä

Philips-monitoimikone on vastaus keittiöongelmiisi. Värikoodatut lisätarvikkeet ja nopeusasetukset takaavat

parhaan mahdollisen tuloksen, koska nopeuden värit vastaavat lisätarvikkeiden väriä.

Erittäin tarkka

700 watin moottori suurten määrien käsittelemiseen ja kovaan alustamiseen

2 nopeusasetusta optimoivat nopeuden ja lisätarvikkeiden yhdistelmän

Sykäyspainikkeella saat parhaan lopputuloksen

Vaivaton ja helppokäyttöinen

Värikoodatut lisävarusteiden ja nopeuksien yhdistelmät

6 lisäosalla voit helposti suorittaa yli 30 toimintoa

Hedelmät ja vihannekset mahtuvat kokonaisina erikoissuureen syöttöaukkoon

Jopa 7 annosta kerralla erikoissuuressa kulhossa

Helppo puhdistaa käytön jälkeen

Luja ja luotettava

Konepestävät lisäosat

Kestävä kannu kestää intensiivistä käyttöä

Tukeva alusta on vakaa jopa alustettaessa



Monitoimikone HR7771/50

Kohokohdat Tekniset tiedot

Värikoodatut lisätarvikkeet/nopeudet

Saat parhaan tuloksen käyttämällä

samanväristä nopeutta ja lisätarviketta.

Yli 30 toimintoa

Konepestävät lisäosat: vaivausosa taikinoiden

sekoittamiseen ja kovaan alustamiseen,

ruostumatonta terästä oleva lihan ja kasvisten

leikkuuterä, kaksi metallilevyä pilkkomiseen ja

raastamiseen, kovaa käyttöä kestävä kulho eri

ainesosien sekoittamiseen ja murskaamiseen

sekä vispilä, jolla voit valmistaa esimerkiksi

kermavaahtoa ja valkuaisvaahtoa.

700 W moottori, 2 nopeutta ja sykäys

Tehokkaan 700 watin moottorin, 2

nopeusasetuksen ja sykäyspainikkeen avulla

valitset oikean nopeuden.

XL-kokoinen kulho 3,4 l

Erikoissuuren kulhon ansiosta voit käsitellä

suuria määriä kerrallaan, esimerkiksi 2 litraa

keittoa, 1,7 kiloa taikinaa tai 7

munanvalkuaista.

XL-kokoinen syöttösuppilo

Hedelmät ja vihannekset mahtuvat

kokonaisina erikoissuureen syöttöaukkoon,

joten säästyt paloittelulta ja pilkkomiselta.

Helppo puhdistaa käytön jälkeen

Monitoimikone on helppo puhdistaa käytön

jälkeen. Kaada tehosekoittimeen tai kulhoon

lämmintä vettä ja hieman astianpesuainetta ja

paina sykäyspainiketta muutaman sekunnin

ajan.

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Nopeudet: 2 + sykäystoiminto

Johdon pituus: 120 cm

Kulhon tilavuus, kuivat aineet: 3,4 l

Turvallisuus: Kannen ja kulhon tunnistaminen,

mekaaninen 1,5 sekunnin pysäytys

Sekoituskulhon tilavuus: 1,5 l

Kulhon kapasiteetti, taikina: 1700 g

Kulhon kapasiteetti, jauho: 1000 g

Kulhon tilavuus, neste: 2 l

Lisätarvikkeet

Lisäosien/levyjen määrä: 2

Vaivausosa: Kovaan alustamiseen,

taikinoiden sekoittamiseen

Vispilälevy: Vispaamiseen, vatkaamiseen ja

emulsioiden tekemiseen

Leikkuuterä ruostumatonta terästä:

silppuamiseen, vatkaamiseen,

vaahdottamiseen, murskaamiseen,

leikkaamiseen, kääntelyyn, muussaamiseen,

jauhamiseen

Iskunkestävä tehosekoitin: Sekoittamiseen,

murskaamiseen, vaahdottamiseen,

jauhamiseen, soseuttamiseen, tasaisten

seosten tekemiseen, nesteyttämiseen,

rouhimiseen, pirtelöiden tekemiseen, kevyeen

sekoittamiseen

Muotoilutiedot

Kotelo: ABS

Vispilälevy: PP

Nopeuskytkin: ABS

Toimintopainikkeet: pulssi

Syöttöpainin, sisätyönnin: ABS, SAN

Levyt, silppuriterä: Ruostumatonta terästä

Väri(t): Kiiltävä valkoinen, tummanharmaat

tehosteet, tyylikäs värikoodaus

Kulho sisältää kannen ja tehosekoittimen:

SAN

Yleiset tiedot

Liukumattomat jalat: KYLLÄ

Integroitu johdon säilytys: KYLLÄ

Alkuperämaa

Kiina: KYLLÄ
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