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Problemfri utførelse
Med verdens raskeste juicertilbehør

Den moderne Philips-foodprocessoren HR7775/00 har noen av de mest

avanserte teknologiene. Allsidigheten sikres med 10 tilbehør som enkelt utfører 30

funksjoner eller mer. I tillegg har denne foodprocessoren et profesjonelt

juicertilbehør.

Med profesjonelt juicertilbehør

Patentert mikromaskefilter som får ut mer juice

Opptil 200 % raskere pressing sammenlignet med andre foodprocessor-juicere

Kraftig og nøyaktig

Motor på 1000 W

Is- og pulsfunksjoner for hakking og knusing

Justerbar kniv til skiver på mellom 1–7 mm

Problemfri og enkel

10 forskjellige tilbehør som enkelt utfører 30 funksjoner eller mer

Det ekstra store materøret håndterer hele frukter og grønnsaker

Opptil sju porsjoner på én gang med den ekstra store bollen

Stilig og kompakt

Stilig design som passer kjøkkenet

Et kompakt 3-i-1-oppsett sparer benkplass



Foodprocessor HR7775/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Opptil 200 % raskere pressing

Denne foodprocessoren er den første som kan

tilby deg profesjonelt juicertilbehør. Takket

være det ekstra store materøret og det

patenterte maskefilteret i metall kan den

presse opptil 200 % raskere enn andre

foodprocessorjuicere. Takket være den

ergonomiske utformingen er den også enklere

å rengjøre og oppbevare.

Patentert mikromaskefilter

Det patenterte mikromaskefilteret av rustfritt

stål presser ut hver dråpe, slik at du får mer

juice.

30 funksjoner eller mer

Tilbehøret, som kan vaskes i oppvaskmaskin,

er følgende: et elteredskap til å blande rører og

til tung elting, en kuttekniv i rustfritt stål til å

tilberede kjøtt og grønnsaker, to metallskiver til

å håndtere middels og fin strimling og riving,

en uknuselig hurtigmikser på 1,5 l til blanding,

knusing og til å røre sammen forskjellige

ingredienser, en sitruspresse til å presse

sitrusfrukter og en visp til pisking, visping og til

å behandle lette rører.

Justerbar kniv til kutting

Med den justerbare kniven til kutting, kan du

lage skiver så tynne som 1 mm og opptil 7 mm

tykke.

Motor på 1000 W

Med den kraftige motoren på 1000 W på

denne Philips-foodprocessoren kan du justere

hastigheten slik at resultatet blir slik du vil.

Ekstra stort materør

Det ekstra store materøret håndterer hele

frukter og grønnsaker, slik at du ikke lenger

trenger å skjære dem opp.

Ekstra stor bolle på 3,4 l

Med den ekstra store bollen kan du tilberede

store volumer på én gang: kapasitet til 2 l

suppe, 1,7 kg deig, 7 eggehviter.

Kompakt 3-i-1-oppsett

Det kompakte 3-i-1-oppsettet har plass til

juiceren, mikseren eller bollen, slik at du

opptar minimalt med plass på benken.

Elegant utforming

Den stilige og kompakte designen tar seg flott

ut på alle kjøkken og opptar lite plass på

benken.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220–240 V

Bollens kapasitet, tørt: 3,4 l

Bollens volumkapasitet, væske: 2.0 l

Arbeidsmengde for bolle, deig: 1700 g

Arbeidsmengde for bolle, mel: 1000 g

Kapasitet for hurtigmikserkanne: 1,5 l

Sikkerhet: Lokk og bolle-system, mekanisk 1,5

sek brems

Hastigheter: Varierende hastighet

Juicerkapasitet: 1,5 l

Ledningslengde: 120 cm

Tilbehør

Antall utstyrsenheter/skiver: 4

Vendbar strimleskive: Til middels fin strimling

og finstrimling

Justerbar kutteskive: For 1–7 mm skiver av

frukt og grønnsaker

Julienne- / pommes frites-skive: Til julienne-

strimler eller pommes frites

Maleskive: Til maling av poteter eller ost

Juicer: Til pressing av epler, gulrøtter, osv

Slikkepott

Sitruspresse: For pressing av sitrusfrukter

Elteredskap: For elting, kraftig elting, miksing

av deig, kakedeig

Hakkekniv i rustfritt stål: hakking, Pisking,

røring, knusing, kutting, vending, mosing

Visp: For pisking, visping, miksing og

emulgering

Uknuselig hurtigmikser: blanding, knusing,

skumming, maling, mosing, homogenisering,

pressing, finmaling, risting, røring

Designmessige spesifikasjoner

Kabinett: ABS + børstet aluminium

Juicer: Rustfritt stål, ABS, SAN og POM

Knivholder, visp: POM

Skiver, kniv for hakking: Rustfritt stål

Hastighetsbryter: Børstet aluminium

Elteredskap, sitruspresse: PP

Funksjonsknapper: Is, puls

Bolle med lokk og hurtigmikser: SAN

Stapper, indre stapper: ABS, SAN

Farge(r): Aluminium og koksgrå

Generelle spesifikasjoner

Integrert ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

Opprinnelsesland

Kina
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