
Keukenmachine

 
700 W

Compact 2-in-1 ontwerp

Kom van 3,4 l

 
HR7772/50

Moeiteloos de heerlijkste gerechten
Keukenmachine met kleurcodes voor koken

De keukenmachine van Philips is het multifunctionele antwoord op al uw kookproblemen. De accessoires en

snelheidsopties zijn voorzien van kleurcodes, zodat u altijd de juiste snelheid voor elk accessoire gebruikt.

Optimaal resultaat verzekerd.

Krachtige precisie

Motor van 700 watt voor grote hoeveelheden en krachtig kneden

3 snelheidsstanden voor een optimale combinatie van snelheid en accessoire

Pulsknop voor maximale controle over het eindresultaat

Supereenvoudig

7 accessoires voor het eenvoudig uitvoeren van meer dan 30 functies

Combinaties van accessoires en snelheden met kleurcodering

In de XL-vultrechter kunt u hele stukken fruit of groenten verwerken

Tot 7 porties tegelijk in de XL-kom

Eenvoudig te reinigen na gebruik

Duurzaam en betrouwbaar

Vaatwasmachinebestendige accessoires

Onbreekbare kom, bestand tegen intensief gebruik

De stevige basis staat stabiel, zelfs bij krachtig kneden



Keukenmachine HR7772/50

Kenmerken Specificaties

Accessoires/snelheden met kleurcodering

Zorg ervoor dat de kleur van de snelheid

overeenkomt met de kleur van het accessoire

voor optimale resultaten.

Meer dan 30 functies

Met de vaatwasmachinebestendige

kneedaccessoires kunt u beslag mixen en

krachtig kneden. Een roestvrijstalen hakmes

voor het voorbereiden van vlees en groenten.

Twee metalen schijven voor medium en fijn

hakken en raspen. Onbreekbare blender van 1,5

liter voor het mengen, malen en doorroeren

van verschillende ingrediënten. Een citruspers

voor het uitpersen van citrusvruchten. En een

ballonklopper voor mixen en kloppen en voor

licht beslag.

700 W motor + 3 snelheden + pulsstand

Met de krachtige motor van 700 W plus 3

snelheidsstanden en een pulsknop kunt u de

juiste snelheid kiezen

XL-kom van 3,4 l

Met de XL-kom kunt u in één keer grote

hoeveelheden voedsel verwerken: de kom is

groot genoeg voor 2 liter soep, 1,7 kilo deeg of

het eiwit van 7 eieren.

XL-vultrechter

In de XL-vultrechter kunt u hele stukken fruit of

groenten verwerken. U hoeft ze niet meer vooraf

te snijden.

Eenvoudig te reinigen na gebruik

U kunt uw keukenmachine na gebruik heel

gemakkelijk reinigen. Doe wat lauw water met

afwasmiddel in de blender of de kom en druk

een paar seconden op de pulsknop.

Technische specificaties

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50-60 Hz

Snelheden: 3 + pulsstand

Snoerlengte: 120 cm

Droge capaciteit kom: 3,4 L

Veiligheid: Deksel- en komdetectie,

mechanische rem van 1,5 seconde

Capaciteit blenderkan: 1,5 L

Kominhoud deeg: 1700 g

Kominhoud meel: 1000 g

Vloeistofcapaciteit kom: 2 L

Accessoires

Aantal hulpstukken/schijven: 2

Kneedaccessoire: Voor het (krachtig) kneden

en mixen van deeg en beslag

Citruspers: Voor het persen van citrusvruchten

Ballonklopper: Voor (op)kloppen, mixen en

emulgeren

Roestvrijstalen hakmes: hakken, kloppen,

slagroom kloppen, verkruimelen, snijden,

vouwen, stampen, vlees hakken

Onbreekbare blender: mengen, crushen,

opschuimen, malen, pureren, homogeen

maken, uitpersen, malen, schudden, roeren

Ontwerpspecificaties

Behuizing: ABS

Snelheidsknop: ABS

Functieknoppen: Pulstoon

Stamper, binnenste stamper: ABS, SAN

Meshouder, ballonklopper: POM

Schijven, hakmes: Roestvrij staal

Kneedaccessoire, citruspers: PP

Kleur(en): Glanzend wit met donkergrijze

accenten, elegante kleurcodering

Kom met deksel en blender: SAN

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Land van herkomst

China
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