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Kätevä 2-in-1-rakenne

3,4 litran kulho

 

HR7774/90 Laadukas ja vaivaton
Isompi syöttöaukko ja kulho - enemmän tehoa

vaivattomammin

Tämä huippuluokan monitoimikone sisältää uusimpia tekniikoita. Sen

monipuolisuuden takaa 7 lisävarustetta, joilla voi tehdä helposti yli 30 toimintoa.

Erittäin tarkka

1000 W:n moottori

Jää- ja pulse-toiminnot murskaamiseen ja silppuamiseen

Säädettävä viipalointiterä 1–7 mm:n viipaleita varten

Vaivaton ja helppokäyttöinen

Yli 30 toimintoa 7 lisäosalla

Hedelmät ja vihannekset mahtuvat kokonaisina erikoissuureen syöttöaukkoon

Jopa 7 annosta kerralla erikoissuuressa kulhossa

Kokoa ja pura yhdellä painalluksella

Tyylikäs ja pienikokoinen

Kätevä 2-in-1-rakenne säästää pöytätilaa

Luja ja luotettava

Konepestävät lisäosat



Monitoimikone HR7774/90

Kohokohdat Tekniset tiedot

Yli 30 toimintoa

Konepestävät lisäosat ovat vaivausosa

taikinoiden sekoittamiseen ja kovaan

alustamiseen, lihan ja kasvisten leikkuuterä

ruostumatonta terästä, kaksi metallista

silppurilevyä ohuen tai keskikokoisen raasteen

tekemiseen, iskunkestävä tehosekoitin (koko

1,5 l) ainesosien sekoittamiseen ja

murskaamiseen, sitruspuserrin ja vispilä

kevyen taikinan vatkaamiseen ja

vispaamiseen.

Säädettävä viipalointiterä

Säädettävällä viipalointiterällä voit leikata jopa

1 mm:n tai 7 mm:n paksuisia viipaleita.

1000 W:n moottori

Tämän Philips-monitoimikoneen tehokkaan

1000 W:n moottorin avulla voit säätää

nopeutta tarkasti halutun tuloksen saamiseksi.

XL-kokoinen syöttösuppilo

Hedelmät ja vihannekset mahtuvat

kokonaisina erikoissuureen syöttöaukkoon,

joten säästyt paloittelulta ja pilkkomiselta.

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.

Kätevä 2-in-1-rakenne

Tehosekoittimen ja kulhon tiivis rakenne

säästää pöytätilaa.

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Kulhon tilavuus, kuivat aineet: 3,4 l

Kulhon tilavuus, neste: 2 l

Kulhon kapasiteetti, taikina: 1700 g

Kulhon kapasiteetti, jauho: 1000 g

Sekoituskulhon tilavuus: 1,5 l

Turvallisuus: Kannen ja kulhon tunnistaminen,

mekaaninen 1,5 sekunnin pysäytys

Nopeudet: Nopeuden säätely

Johdon pituus: 120 cm

Lisätarvikkeet

Lisäosien/levyjen määrä: 2

Käännettävä silppurilevy: Ohuen tai

keskikokoisen raasteen tekemiseen

Säädettävä viipalointiterä: 1-7 mm:n

hedelmä- tai vihannesviipaleiden

leikkaamiseen

Sitruspuserrin: Sitrushedelmien

pusertamiseen

Vaivausosa: Alustamiseen, kovaan

alustamiseen, taikinoiden sekoittamiseen

Leikkuuterä ruostumatonta terästä:

silppuamiseen, vatkaamiseen,

vaahdottamiseen, murskaamiseen,

leikkaamiseen, kääntelyyn, muussaamiseen,

jauhamiseen

Vispilä: Kaksoisvispilä vispaamiseen,

vatkaamiseen, sekoittamiseen ja emulsioiden

tekemiseen

Iskunkestävä tehosekoitin: Sekoittamiseen,

murskaamiseen, vaahdottamiseen,

jauhamiseen, soseuttamiseen, tasaisten

seosten tekemiseen, nesteyttämiseen,

rouhimiseen, pirtelöiden tekemiseen, kevyeen

sekoittamiseen

Reseptivihko: KYLLÄ

Muotoilutiedot

Kotelo: ABS

Teränpidike, vispilä: POM

Levyt, silppuriterä: Ruostumatonta terästä

Nopeuskytkin: Harjattu alumiini

Vaivausosa, sitruspuserrin: PP

Toimintopainikkeet: Pulse, Jää

Syöttöpainin, sisätyönnin: ABS, SAN

Kulho sisältää kannen ja tehosekoittimen:

SAN

Väri(t): Musta

Yleiset tiedot

Integroitu johdon säilytys: KYLLÄ

Liukumattomat jalat: KYLLÄ

Alkuperämaa

Kiina: KYLLÄ
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