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HR7775/00

Laadukas ja vaivaton
Sisältää maailman nopeimman mehustuslisälaitteen

Tämä huippuluokan Philips HR7775/00 -monitoimikone sisältää uusimpia

tekniikoita. Sen monipuolisuuden takaa 10 lisävarustetta, joilla voi tehdä helposti

yli 30 toimintoa. Monitoimikone sisältää myös mehustuslisälaitteen.

Ammattilaistasoinen mehustuslisälaite

Patentoitu mikroverkkosuodatin irrottaa enemmän mehua

Mehustaa jopa 200 % nopeammin verrattuna muiden monitoimikoneiden

mehustimiin

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 10 lisäosalla

Hedelmät ja vihannekset mahtuvat kokonaisina erikoissuureen syöttöaukkoon

Jopa 7 annosta kerralla erikoissuuressa kulhossa

Tyylikäs ja pienikokoinen

Tyylikäs muotoilu sopii keittiöösi

Kätevä 3-in-1-rakenne säästää pöytätilaa



Monitoimikone HR7775/00

Kohokohdat

Mehustaa jopa 200 % nopeammin

Tämä monitoimikone on ensimmäinen, joka

sisältää ammattilaistasoisen

mehustuslisälaitteen. Erikoissuuren

syöttöaukon ja patentoidun, suurikokoisen

metalliverkkosuodattimen ansiosta se

valmistaa mehua jopa 200 % nopeammin kuin

muiden monitoimikoneiden mehustimet.

Ergonominen muotoilu helpottaa puhdistusta

ja säilytystä.

Patentoitu mikroverkkosuodatin

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu

patentoitu mikroverkkosuodatin irrottaa joka

mehutipan.

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 3-in-1-rakenne

Kätevään 3-in-1-rakenteeseen mahtuu

mehustin, tehosekoitin tai kulho, joten laite vie

mahdollisimman vähän pöytätilaa.

Tyylikäs muotoilu

Tyylikkäästi muotoilu laite näyttää hyvältä

jokaisessa keittiössä ja vie vain vähän tilaa

pöydältä.



Monitoimikone HR7775/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Kulhon tilavuus, kuivat aineet: 3,4 l

Kulhon tilavuus, neste: 2,0 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

Mehulinko-ominaisuus: 1,5 l

Johdon pituus: 120 cm

Lisätarvikkeet

Lisäosien/levyjen määrä: 4

Käännettävä silppurilevy: Ohuen tai

keskikokoisen raasteen tekemiseen

Säädettävä viipalointiterä: 1-7 mm:n hedelmä-

tai vihannesviipaleiden leikkaamiseen

Vihannesten/ranskanperunoiden raastinterä:

vihannesten tai ranskanperunoiden

raastamiseen

Rakeistusterä: Perunoiden tai juuston

raastamiseen

Mehulinko: Esimerkiksi omenien ja

porkkanoiden mehustamiseen

Lasta: KYLLÄ

Sitruspuserrin: Sitrushedelmien pusertamiseen

Vaivausosa: Alustamiseen, kovaan

alustamiseen, taikinoiden sekoittamiseen

Leikkuuterä ruostumatonta terästä:

silppuamiseen, vatkaamiseen,

vaahdottamiseen, murskaamiseen,

leikkaamiseen, kääntelyyn, muussaamiseen

Vispilä: Vispaamiseen, vatkaamiseen,

sekoittamiseen ja emulsioiden tekemiseen

Iskunkestävä tehosekoitin: Sekoittamiseen,

murskaamiseen, vaahdottamiseen,

jauhamiseen, soseuttamiseen, tasaisten

seosten tekemiseen, nesteyttämiseen,

rouhimiseen, pirtelöiden tekemiseen, kevyeen

sekoittamiseen

Muotoilutiedot

Kotelo: ABS + harjattu alumiini

Mehulinko: Ruostumaton teräs, ABS, SAN,

POM

Teränpidike, vispilä: POM

Levyt, silppuriterä: Ruostumatonta terästä

Nopeuskytkin: Harjattu alumiini

Vaivausosa, sitruspuserrin: PP

Toimintopainikkeet: jää, pulssi

Kulho sisältää kannen ja tehosekoittimen:

SAN

Syöttöpainin, sisätyönnin: ABS, SAN

Väri(t): Alumiini ja hiilenharmaa

Yleiset tiedot

Integroitu johdon säilytys: KYLLÄ

Liukumattomat jalat: KYLLÄ

Alkuperämaa

Kiina: KYLLÄ
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