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1000 W

Kompakt 2-i-1-design

3,4 L skål

 

HR7774/90 Effektiv funktionalitet
Større tragt. Større skål. Mere kraft. Mindre besvær

Denne nymoderne foodprocessor har noget af den mest avancerede teknologi.

Dens alsidighed sikres af 7 stk. tilbehør, der nemt kan udføre mere end 30

funktioner.

Effektiv præcision

1000 W motor

Is- og pulse-funktioner til hakning og knusning

Justerbar kniv til skiver på 1 - 7 mm

Nem og bekvem

7 tilbehørsdele, så du nemt kan udføre mere end 30 funktioner

XL-påfyldningsrør, der kan tage hele frugter eller grøntsager

Op til 7 portioner på en gang med XL-skålen

(De-)montering med tryk på én knap

Stilfuld og kompakt

Det kompakte 2-i-1-design sparer plads på køkkenbordet

Pålidelig holdbarhed

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine



Foodprocessor HR7774/90

Vigtigste nyheder Specifikationer

Mere end 30 funktioner

Tilbehørsdelene, der tåler opvaskemaskine,

omfatter æltetilbehør til tung æltning. En

hakkekniv i rustfrit stål til at skære kød og

grøntsager. To metaldiske til at klare

medium-/fintrivning og til at skære. Brudsikker

blender på 1,5 l til at knuse og røre rundt i

forskellige ingredienser. En citruspresser til at

presse citrusfrugter og et ballonpiskeris til at

piske og røre rundt i tynd dej.

Justerbare knive

Med den justerbare kniv kan du skære skiver fra

1 mm og op til 7 mm.

1000 W motor

Med den kraftige 1000 W motor i denne

Philips-foodprocessor kan du justere

hastigheden nøjagtigt for at opnå de ønskede

resultater.

XL-påfyldningsrør

XL-påfyldningsrøret kan tage hele frugter og

grøntsager, så du slipper for at skære

ingredienserne i mindre stykker.

XL-skål på 3,4 l

XL-skålen giver mulighed for at arbejde med

store portioner på en gang: Kan rumme 2 l

suppe, 1,7 kg dej, 7 æggehvider.

Kompakt 2-i-1-opsætning

Kompakt opsætning passer til blender eller

skål, så der spares bordplads

Tekniske specifikationer

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Skålmængde: tør: 3,4 L

Skålmængde: flydende: 2 L

Maks. skålkapacitet: dej: 1700 g

Maks. skålkapacitet: mel: 1000 g

Kapacitet: blenderglas: 1,5 L

Sikkerhed: Låg- og skåldetektion, mekanisk

bremse (1,5 sek.)

Hastighedsindstillinger: Variospeed

Ledningslængde: 120 cm

Tilbehør

Antal indsatser/diske: 2

Dobbeltsidet riveskive: Til medium- og

fintrivning

Justérbar snitteskive: Til 1-7 mm skiver frugt

og grøntsager

Citruspresser: Til presning af citrusfrugter

Æltetilbehør: Til æltning, tung æltning,

mixning af dej, piskning

Hakkekniv i rustfrit stål: hakke, røre, piske,

smuldre, snitte, vende, mose, rive

Ballonpiskeris: Dobbelt piskeris til piskning,

røring, mixning og emulgering

Brudsikker blender: blendning, knusning,

skumning, formaling, purering,

homogenisering, blendning, kværning,

shaking, omrøring

Opskriftsbog

Designspecifikationer

Kabinet: ABS

Knivholder, ballonpiskeris: POM

Skiver, hakkekniv: Rustfrit stål

Hastighedsknap: Børstet aluminium

Æltetilbehør, citruspresser: PP

Funktionsknapper: Pulse, Ice

Nedstopper, indvendig nedstopper: ABS, SAN

Skål inklusiv låg og blender: SAN

Farve(r): Sort

Generelle specifikationer

Integreret ledningsopbevaring

Skridsikre "fødder"

Oprindelsesland

Kina
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