
Matberedare

Pure Essentials
Collection

 
1 000 W

Kompakt 2-i-1-konstruktion

Skål på 3,4 l

 

HR7774/90 Lysande enkel
Större rör. Större skål. Mer kraft. Mindre jobb

Den här toppmoderna matberedaren har några av de mest avancerade teknikerna.

Dess mångsidighet garanteras genom 7 tillbehör med mer än 30 funktioner.

Kraftfull precision

Motor på 1 000 W

Iskross- och pulsfunktioner för att hacka och krossa

Skärblad som kan ställas in för skivor mellan 1 och 7 mm

Enkelhet

7 tillbehör som enkelt utför mer än 30 funktioner

Extra stort inmatningsrör för hela frukter och grönsaker

Upp till 7 portioner på en gång med den extrastora skålen

Enknapps(de)montering

Kompakt elegans

Kompakt 2-i-1-konstruktion sparar bänkutrymme

Tillförlitlig och hållbar

Tillbehör som kan maskindiskas



Matberedare HR7774/90

Funktioner Specifikationer

Mer än 30 funktioner

De maskindisktåliga tillbehören är följande: ett

knådningsverktyg för blandning av deg och

kraftig knådning, en hackkniv i rostfritt stål för

hackning av kött och grönsaker, två metallskivor

för medelgrov rivning och finrivning, en

spricktålig 1,5 l mixer för mixning, krossning

och ihoprörning av olika ingredienser, en

citruspress för pressning av citrusfrukter och en

ballongvisp för vispning och ihoprörning av

lättare smeter.

Justerbart skärblad

Med det justerbara skärbladet kan du variera

skivornas tjocklek från endast 1 mm och upp till

7 mm.

Motor på 1 000 W

Med den kraftfulla motorn på 1 000 W i den

här Philips-matberedaren kan du justera

hastigheten så att du får önskat resultat.

Extra stort inmatningsrör

Det extrastora inmatningsröret har plats för

hela frukter och grönsaker så att du inte längre

behöver dela dem i förväg.

Extrastor 3,4 l skål

Med den extrastora skålen kan du tillreda stora

volymer på en gång: kapacitet för 2 l soppa,

1,7 kg deg, 7 äggvitor.

Kompakt 2-i-1-konstruktion

Kompakt konstruktion som passar mixer eller

skål och sparar bänkutrymme

Tekniska specifikationer

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Skål, kapacitet för torra ingredienser: 3,4 L

Skål, kapacitet för vätska: 2 L

Skålens arbetskapacitet för deg: 1700 g

Skålens arbetskapacitet för mjöl: 1000 g

Mixerskål, kapacitet: 1,5 L

Säkerhet: Lock- och skålavkänning, mekanisk

broms, 1,5 s

Hastigheter: Variospeed

Sladdlängd: 120 cm

Tillbehör

Antal insatser/skivor: 2

Vändbar rivningsskiva: För medelgrov rivning

och finrivning

Justerbar skärskiva: För 1-7 mm skivor av frukt

och grönsaker

Citruspress: För pressning av citrusfrukter

Knådningsverktyg: För knådning, kraftig

knådning, blandning av deg, smet

Hackkniv i rostfritt stål: hacka, vispa, röra,

smula, skära, vända ned, mosa, finhacka

Ballongvisp: Dubbelvisp för vispning,

blandning och emulgering

Spricktålig mixer: mixa, krossa, skumma,

sönderdela, göra puré, homogenisera, pressa,

mala, skaka, röra

Receptbok

Designspecifikationer

Hölje: ABS

Knivhållare, ballongvisp: POM

Skivor, hackkniv: Rostfritt stål

Hastighetsreglage: Borstat aluminium

Knådningsverktyg, citruspress: PP

Funktionsknappar: Puls, iskross

Presskloss, inre presskloss: ABS, SAN

Skål inklusive lock och mixer: SAN

Färg(er): Svart

Allmänna specifikationer

Inbyggd sladdförvaring

Stabiliserande fötter

Ursprungsland

Kina

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2019‑04‑30

Version: 9.4.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

