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Könnyed kiválóság
A világ leggyorsabb gyümölcscentrifuga-tartozékával

A rendkívül korszerű Philips HR7775/00 konyhai robotgép napjaink egyik

legfejlettebb technológiai megoldását kínálja. Sokszínűségét egy 10 tartozékból

álló készlet biztosítja, amely több mint 30 funkciót lát el könnyedén. Ezenfelül

professzionális gyümölcscentrifuga tartozékkal is rendelkezik.

Professzionális gyümölcscentrifuga-tartozékkal

Szabadalmaztatott mikrohálós szűrő – több gyümölcslé

200%-kal gyorsabb gyümölcscentrifugálás

Erőteljes precizitás

1000 W teljesítményű motor

Jégaprítás és pulzálás funkció segíti a darabolást és az aprítást

Az állítható szeletelőkéssel 1-7 mm vastagságú szeleteket vághat

Egyszerűen könnyed

A 10 tartozék több, mint 30 funkciót lát el könnyedén

Az XL méretű adagolócsőbe egész gyümölcsöt és zöldséget is tehet

Az XL méretű edényben akár 7 adag is készíthető egy menetben

Stílusosan kompakt

A stílusos design jól illeszkedik konyhájához

A kompakt 3 az 1-ben kialakítás helytakarékos a konyhában



Konyhai robotgép HR7775/00

Fénypontok

200%-kal gyorsabb gyümölcscentrifugálás

Ez az első, professzionális gyümölcscentrifuga

tartozékkal rendelkező konyhai robotgép. Extra

méretű adagolócsövének és nagyméretű,

szabadalmaztatott, fém mikrohálós szűrőjének

köszönhetően akár 200%-kal gyorsabban

működik, mint más robotgépek

gyümölcscentrifugája. Ergonomikus kialakítása

révén gyorsabban tisztítható és tárolható.

Szabadalmaztatott mikrohálós szűrő

A rozsdamentes acélból készült,

szabadalmaztatott mikrohálós szűrővel minden

cseppet kifacsarhat, így több lé nyerhető.

Több, mint 30 funkció

A – mosogatógépben mosható - tartozékok

sorába a következők tartoznak: Egy dagasztó

tartozék tészták keveréséhez és erős

dagasztásához. Egy rozsdamentes acél

aprítókés hús és zöldségek felvágásához. Két

fémlemez a közepes vagy finom aprításhoz és

daráláshoz. Egy 1,5 literes, törésálló kehely

különböző alapanyagok mixeléséhez,

aprításához és keveréséhez. Egy citrusprés a

citrusfélék facsarásához, valamint egy tojás

alakú habverő a könnyű alapanyagok

keveréséhez és habveréséhez.

Állítható szeletelőkés

Az állítható szeletelőkéssel akár 1 mm vékony

vagy akár 7 mm vastagságú szeleteket vághat.

1000 W teljesítményű motor

A Philips konyhai robotgép 1000 wattos

motorjának köszönhetően a sebességet

pontosan a kívánt eredménynek megfelelően

állíthatja be.

XL adagolócső

Az extra méretű adagolócsőbe egész

gyümölcsöt és zöldséget is tehet, így nem kell

többé előre felvágni őket.

XL méretű 3,4 literes edény

Az XL méretű, 2 literes edénnyel egy

menetben feldolgozható maximális

mennyiségek: 2 l leves, 1,7 kg tészta, 7

tojásfehérje.

Kompakt 3 az 1-ben kialakítás

A kompakt 3 az 1-ben kialakítás

gyümölcscentrifugát, turmixgépet és kelyhet

tartalmaz, így a lehető legkevesebb helyet

foglalja a konyhában.

Stílusos design

A stílusos és kompakt kialakításnak

köszönhetően a készülék nagyszerűen mutat

bármely konyhában, és kis helyet vesz

igénybe.
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