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HR7775/00

Probleemloze prestaties
Keukenmachine met het snelste accessoire voor het maken

van sap

Deze Philips HR7775/00-keukenmachine herbergt de meest geavanceerde

technologie. De 10 accessoires, samen goed voor meer dan 30 functies,

garanderen veelzijdige mogelijkheden. De keukenmachine wordt bovendien

geleverd met een professioneel accessoire voor het maken van sap.

Met professioneel accessoire voor het maken van sap

Gepatenteerd fijnmazig filter voor meer sap

Tot 200% sneller dan andere keukenmachines

Krachtige precisie

Motor van 1000 W

IJs- en klopfuncties voor hakken en crushen

Instelbaar mes voor plakjes van 1-7 mm

Supereenvoudig

10 accessoires voor het eenvoudig uitvoeren van meer dan 30 functies

In de XL-vultrechter kunt u hele stukken fruit of groenten verwerken

Tot 7 porties tegelijk in de XL-kom

Stijlvol en compact

Een stijlvol ontwerp dat in uw keuken past.

Compact 3-in-1 ontwerp voor meer ruimte op het aanrecht



Keukenmachine HR7775/00

Kenmerken Specificaties

Tot 200% sneller sap maken

Deze keukenmachine biedt u als eerste een

professioneel accessoire voor het maken van

sap. Dankzij de extra grote vultrechter en het

grote, gepatenteerde, fijnmazige filter van

metaal kunt u tot 200% sneller sap maken dan

met andere keukenmachines. En dankzij het

ergonomische ontwerp kunt u het apparaat

sneller schoonmaken en eenvoudig opbergen.

Gepatenteerd fijnmazig filter

Het gepatenteerde fijnmazige filter van

roestvrij staal perst al het sap tot de laatste

druppel uit de vrucht.

Meer dan 30 functies

Met de vaatwasmachinebestendige

kneedaccessoires kunt u beslag mixen en

krachtig kneden. Een roestvrijstalen hakmes

voor het voorbereiden van vlees en groenten.

Twee metalen schijven voor medium en fijn

hakken en raspen. Onbreekbare blender van 1,5

liter voor het mengen, mixen en doorroeren van

verschillende ingrediënten. Een citruspers voor

het uitpersen van citrusvruchten. En een

ballonklopper voor mixen en kloppen en voor

licht beslag.

Instelbaar snijmes

Met het instelbare snijmes kunt u plakjes

maken van 1 tot 7 mm dun.

Motor van 1000 W

Dankzij de krachtige 1000 W-motor van deze

Philips-keukenmachine kunt u de snelheid

nauwkeurig instellen om zo de gewenste

resultaten te krijgen.

XL-vultrechter

In de XL-vultrechter kunt u hele stukken fruit of

groenten verwerken. U hoeft ze niet meer vooraf

te snijden.

XL-kom van 3,4 l

Met de XL-kom kunt u in één keer grote

hoeveelheden voedsel verwerken: de kom is

groot genoeg voor 2 liter soep, 1,7 kilo deeg of

het eiwit van 7 eieren.

Compact 3-in-1 ontwerp

Compact 3-in-1 ontwerp voor sapcentrifuge,

blender of kom voor meer ruimte op uw

aanrecht.

Stijlvol ontwerp

Het stijlvolle en compacte ontwerp ziet er in

elke keuken fantastisch uit en neemt maar

weinig ruimte in op uw werkblad.

Technische specificaties

Voltage: 220 - 240 volt

Droge capaciteit kom: 3,4 L

Vloeistofcapaciteit kom: 2.0 L

Kominhoud deeg: 1700 g

Kominhoud meel: 1000 g

Capaciteit blenderkan: 1,5 L

Veiligheid: Deksel- en komdetectie,

mechanische rem van 1,5 seconde

Snelheden: Variospeed

Capaciteit van de sapcentrifuge: 1,5 L

Snoerlengte: 120 cm

Accessoires

Aantal hulpstukken/schijven: 4

Draaibare hakschijf: Voor medium en fijn

hakken

Instelbare snijschijf: Voor plakjes fruit en

groente van 1-7 mm

Julienne-/patatschijf: Voor juliennereepjes of

patat

Rasp: Voor het raspen van aardappels of kaas

Sapcentrifuge: Voor het maken van sap van

appels, wortels enz.

Spatel

Citruspers: Voor het persen van citrusvruchten

Kneedaccessoire: Voor het kneden, krachtig

kneden en mixen van deeg en beslag

Roestvrijstalen hakmes: hakken, kloppen,

slagroom kloppen, verkruimelen, snijden,

vouwen, stampen

Ballonklopper: Voor (op)kloppen, mixen en

emulgeren

Onbreekbare blender: mengen, crushen,

opschuimen, malen, pureren, homogeen

maken, uitpersen, malen, schudden, roeren

Ontwerpspecificaties

Behuizing: ABS en geborsteld aluminium

Sapcentrifuge: Roestvrij staal, ABS, SAN,

POM

Meshouder, ballonklopper: POM

Schijven, hakmes: Roestvrij staal

Snelheidsknop: Geborsteld aluminium

Kneedaccessoire, citruspers: PP

Functieknoppen: IJs- en klopfunctie

Kom met deksel en blender: SAN

Stamper, binnenste stamper: ABS, SAN

Kleur(en): Aluminium en houtskoolgrijs

Algemene specificaties

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Land van herkomst

China
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