
Κουζινομηχανή

Pure Essentials

Collection

  1000 W

Μικρού μεγέθους, 2 σε 1

Μπολ 3,4L

 

HR7774/90 Τέλεια αποτελέσματα χωρίς προσπάθεια
Μεγαλύτερος σωλήνας. Περισσότερη ισχύς. Λιγότερη προσπάθεια.

Αυτή η υπερσύγχρονη κουζινομηχανή διαθέτει την πιο προηγμένη τεχνολογία. Η

πολυχρηστικότητά της διασφαλίζεται από 7 αξεσουάρ που εκτελούν με ευκολία 30+

λειτουργίες.

Ισχύς με ακρίβεια

Μοτέρ 1000W

Λειτ. για θρυμ. πάγου και στιγμιαία λειτ. για ψιλό κόψιμο και θρυμματισμό

Ρυθμιζόμενη λεπίδα για φέτες πάχους 1-7 χιλ.

Εύκολη χρήση

7 αξεσουάρ για εύκολη εκτέλεση 30+ λειτουργιών

Το στόμιο τροφ. μεγ. μεγέθους μπορεί να χωρέσει ολόκληρα φρούτα ή λαχανικά

Μέχρι 7 μερίδες τη φορά με το μεγάλο κάδο

(Απο)συναρμολόγηση με ένα πάτημα

Με μοντέρνο συμπαγή σχεδιασμό

Συμπαγής εγκατάσταση 2 σε 1 που εξοικονομεί χώρο στον πάγκο

Ανθεκτικότητα για αξιοπιστία

Τα εξαρτήματα πλένονται στο πλυντήριο



Κουζινομηχανή HR7774/90

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

30+ λειτουργίες

Τα εξαρτήματα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

είναι τα εξής: ένα εργαλείο ζύμωσης για ανάμειξη

ζύμης και δυνατό ζύμωμα, ένα μαχαίρι για ψιλό

κόψιμο από ανοξείδωτο ατσάλι για την προετοιμασία

κρέατος και λαχανικών, δύο μεταλλικοί δίσκοι για

μεσαίο και ψιλό τεμαχισμό ή τρίψιμο υλικών, ένα

άθραυστο μπλέντερ 1,5 λίτρου για ανάμειξη,

θρυμματισμό και ανακάτεμα διαφορετικών υλικών,

ένας λεμονοστείφτης για στείψιμο εσπεριδοειδών,

και ένα χτυπητήρι αυγών για χτύπημα, ανακάτεμα

και ελαφριά ζύμωση.

Ρυθμιζόμενη λεπίδα για κοπή σε φέτες

Με τη ρυθμιζόμενη λεπίδα για κοπή σε φέτες,

μπορείτε να κόψετε φέτες πάχους από 1 χιλ. έως και

7 χιλ..

Μοτέρ 1000W

Με το ισχυρό μοτέρ 1000 W αυτής της

κουζινομηχανής Philips, μπορείτε να ρυθμίζετε την

ταχύτητα με ακρίβεια, για να πετυχαίνετε κάθε φορά

τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας

Το στόμιο τροφοδοσίας μεγάλου μεγέθους μπορεί να

χωρέσει ολόκληρα φρούτα και λαχανικά, και έτσι δε

χρειάζεται να τα κόβετε σε μικρότερα κομμάτια.

Μεγάλος κάδος 3,4 λίτρων

Ο μεγάλος κάδος επιτρέπει την επεξεργασία πολύ

μεγάλων ποσοτήτων τη φορά: χωρητικότητα για 2

λίτρα σούπας, 1,7 κιλά ζύμης, 7 ασπράδια αυγού.

Συμπαγής εγκατάσταση 2 σε 1

Η συμπαγής εγκατάσταση του μπλέντερ ή του κάδου

ανάμειξης εξοικονομεί χώρο στον πάγκο σας

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50-60 Hz

Χωρητικότητα δοχείου σε στεγνά υλικά: 3,4 l

Χωρητικότητα δοχείου σε υγρά: 2 l

Χωρητικότητα λειτουργίας του κάδου ανάμειξης για

ζύμη: 1700 g

Χωρητικότητα λειτουργίας του κάδου ανάμειξης για

αλεύρι: 1000 g

Χωρητικότητα κανάτας μπλέντερ: 1,5 l

Ασφάλεια: Καπάκι & εντοπισμός κάδου ανάμειξης,

μηχανικό φρένο για διακοπή σε 1,5 δευτ.

Ταχύτητες:

Variospeed

Μήκος καλωδίου: 120 εκ.

Αξεσουάρ

Αριθμός εξαρτημάτων/δίσκων: 2

Αντιστρέψιμος δίσκος κοπής για τρίψιμο υλικών:

Για μεσαίο και ψιλό τρίψιμο υλικών

Ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής για κοπή σε φέτες: Για

φέτες φρούτων ή λαχανικών πάχους 1-7 χιλ.

Λεμονοστείφτης: Για στείψιμο φρούτων

Εργαλείο ζύμωσης: Για ζύμωση, δυνατή ζύμωση,

ανάμειξη κάθε είδους ζύμης

Μαχαίρι για ψιλό κόψιμο από ανοξείδωτο ατσάλι:

ψιλό κόψιμο, χτύπημα, αφράτο χτύπημα,

θρυμματισμός, κόψιμο, ανάμειξη, δημιουργία χυλού,

κόψιμο κιμά

Χτυπητήρι αβγών: Για χτύπημα, ανακάτεμα, ανάμειξη

και πολτοποίηση

Άθραυστο μπλέντερ: ανάμειξη, θρυμματισμός,

δημιουργία αφρού, τρίψιμο, πολτοποίηση,

ομογενοποίηση, υγροποίηση, άλεσμα, χτύπημα,

ανακάτεμα

Βιβλίο συνταγών: ΝΑΙ

Προδιαγραφές σχεδίασης

Περίβλημα: ABS

Εξάρτημα συγκράτησης μαχαιριού, χτυπητήρι:

Πολυακετυλένιο

Δίσκοι, λεπίδα για ψιλό κόψιμο: Ανοξείδωτο ατσάλι

Διακόπτης ταχυτήτων: Αλουμίνιο σαγρέ σχεδίασης

Εργαλείο ζύμωσης, στείφτης: PP

Κουμπιά λειτουργιών: Στιγμιαία λειτουργία,

θρυμματισμός πάγου

Εξάρτημα ώθησης, εσωτερικό εξάρτημα ώθησης:

ABS, SAN

Κάδος που συμπεριλαμβάνει καπάκι και μπλέντερ:

SAN

Χρώμα(τα): Μαύρο

Γενικές προδιαγραφές

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου: ΝΑΙ

Αντιολισθητικά πέλματα: ΝΑΙ

Χώρα προέλευσης

Κίνα: ΝΑΙ
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