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1000 W

Kompaktna zasnova 2-v-1

3,4 l posoda

 

HR7774/90 Enostavno in odlično
Večji kanal. Večja posoda. Večja moč. Manj truda.

Ta najsodobnejši multipraktik je opremljen z najnaprednejšo tehnologijo.

Vsestranskost aparata zagotavlja 7 nastavkov, ki omogočajo preprosto izvajanje

več kot 30 funkcij.

Zmogljivo in natančno

1000 W motor

Funkcija za led in pulzna funkcija za sekljanje in drobljenje

Nastavljivo rezilo za rezine med 1 in 7 mm

Enostavno in brez napora

7 nastavkov za enostavno izvajanje več kot 30 funkcij

V veliki kanal za polnjenje lahko naložite cele sadeže ali zelenjavo

Do 7 porcij naenkrat s posodo XL

Sestavljanje/razstavljanje s pritiskom

Elegantno kompaktno

Kompaktna zasnova 2 v 1 zasede manj prostora na pultu

Zanesljivo in trpežno

Nastavki so primerni za pomivalni stroj



Multipraktik HR7774/90

Značilnosti Specifikacije

Več kot 30 funkcij

Nastavki, ki so primerni za pomivanje v

pomivalnem stroju, vključujejo nastavek za

gnetenje masla in močno gnetenje, nož za

sekljanje iz nerjavečega jekla za pripravo mesa

in zelenjave, dve kovinski plošči za srednje in

fino strganje in ribanje, 1,5-litrski nezlomljiv

mešalnik za mešanje in drobljenje različnih

sestavin, ožemalnik za ožemanje citrusov ter

stepalnik za stepanje in pripravo rahlega testa.

Nastavljivo rezilo

Z nastavljivim rezilom lahko režete rezine

debeline od 1 mm do 7 mm.

1000 W motor

Z zmogljivim 1000 W motorjem tega

multipraktika Philips lahko izberete idealno

hitrost za želene rezultate.

Velik kanal za polnjenje

V veliki kanal za polnjenje lahko naložite cele

sadeže in zelenjavo, zato vam jih ni več treba

predhodno narezati.

3,4-litrska posoda XL

Posoda XL omogoča obdelavo največjih

količin naenkrat: zmogljivost za 2 l juhe, 1,7 kg

testa, 7 beljakov.

Kompaktna zasnova 2 v 1

Zaradi kompaktne zasnove zasede mešalnik ali

posoda manj prostora na pultu

Tehnične specifikacije

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50-60 Hz

Zmogljivost posode za suhe sestavine: 3,4 l

Zmogljivost posode za tekoče sestavine: 2 l

Delovna zmogljivost posode, testo: 1700 g

Delovna zmogljivost posode, moka: 1000 g

Zmogljivost posode mešalnika: 1,5 l

Varnost: Zaznavanje pokrova in posode,

mehanska zavora (1,5 s)

Hitrosti: Variospeed

Dolžina kabla: 120 cm

Pribor

Število nastavkov/plošč: 2

Obrnljiva strgalna plošča: Za srednje in fino

strganje

Nastavljiva rezalna plošča: Za 1-7 mm rezine

sadja in zelenjave

Ožemalnik citrusov: Za ožemanje citrusov

Pripomoček za gnetenje: Za gnetenje, močno

gnetenje, mesenje testa

Nož za sekljanje iz nerjavečega jekla:

sekljanje, Stepanje, penjenje, drobljenje,

rezanje, zvijanje, tlačenje, sekljanje

Stepalnik: Dvojni stepalnik za stepanje,

žvrkljanje, mešanje in emulgiranje

Nezlomljiv mešalnik: mešanje, drobljenje,

penjenje, mletje, pasiranje, homogeniziranje,

utekočinjenje, frezanje, stresanje, mešanje

Knjižica z recepti

Oblikovne specifikacije

Ohišje: ABS

Nosilec noža, stepalnik: POM

Plošče, rezilo za sekljanje: Nerjavno jeklo

Gumb za hitrost: Brušen aluminij

Nastavek za gnetenje, ožemalnik citrusov: PP

Funkcijski gumbi: Pulzna funkcija, led

Potiskalo, notranje potiskalo: ABS, SAN

Posoda s pokrovom in mešalnikom: SAN

Barva: Črna

Splošne specifikacije

Prostor za shranjevanje kabla

Nedrseče nožice

Država porekla

Kitajska
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