
 

Κουζινομηχανή

7000 Series

  1300W

Μικρού μεγέθους, 3 σε 1

Μπολ 3,4L

 

HR7776/90

Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε

Δημιουργήστε τις αγαπημένες συνταγές με το PowerChop

Αυτή η κουζινομηχανή Philips της σειράς 7000 αποτελεί την ευέλικτη λύση για όλες σας τις ανάγκες. Με το νέο, πρωτοποριακό

μεταλλικό εξάρτημα ζύμωσης, το πανίσχυρο μοτέρ των 1300 W και το ειδικό αυτόματο κουμπί για ζύμη, θα μπορείτε να

φτιάχνετε το δικό σας ψωμί πιο εύκολα από ποτέ.

Σπιτικό ψωμί και κέικ με λίγες απλές κινήσεις

Διπλό μεταλλικό χτυπητήρι αβγών για κρέμα και ασπράδια αυγών

Μεταλλικό εργαλείο ζύμωσης για τέλεια ζύμη

Εξάρτημα ανάμειξης για ζύμη κέικ

Εύκολος χειρισμός της ισχύος και της ταχύτητας

Τεχνολογία PowerChop για κορυφαία απόδοση κοπής

Κουμπιά λειτουργίας με ένα πάτημα για ζύμωμα, χτύπημα και θρυμματισμό πάγου

Εύκολη επεξεργασία και απλό καθάρισμα

Δίσκοι XXL 18 εκ. για ταχύτερη προετοιμασία όλων των υλικών

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Κάδος μεγάλης χωρητικότητας και κανάτα μπλέντερ για όλη την οικογένεια

Προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ, για τα καλύτερα αποτελέσματα

Δίσκος τεμαχισμού δύο όψεων (ψιλός και τραχύς)

Λεμονοστύφτης για φρέσκο χυμό πορτοκαλιού ή γκρέιπφρουτ
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Χαρακτηριστικά

Διπλό μεταλλικό χτυπητήρι αβγών

Το διπλό μεταλλικό χτυπητήρι αβγών, σε συνδυασμό

με το κουμπί αυτόματης λειτουργίας ενός πατήματος,

δημιουργεί αφράτα ασπράδια αυγών (έως και 600%

αύξηση του όγκου) και τέλεια σαντιγί (έως και 200%

αύξηση όγκου). Δημιουργήστε πεντανόστιμα

επιδόρπια πιο εύκολα από ποτέ!

Πρωτοποριακό μεταλλικό εργαλείο ζύμωσης

Σε συνδυασμό με το πανίσχυρο μοτέρ, αυτό το

μεταλλικό εργαλείο ζύμωσης δημιουργεί γρήγορα μια

μπάλα ζύμης από τα συστατικά σας. Όταν

σχηματιστεί η ζύμη, το πρωτοποριακό εργαλείο

ζύμωσης τη δουλεύει με την κατάλληλη δύναμη και

πίεση, για να φτιάχνετε το πιο νόστιμο ψωμί.

Λεπίδες

Εξάρτημα ανάμειξης για ζύμη κέικ

Τεχνολογία PowerChop

Η τεχνολογία PowerChop είναι ένας συνδυασμός

σχήματος λεπίδας, γωνίας κοπής και εσωτερικού

μπολ που παρέχει κορυφαίο αποτέλεσμα κοπής για

μαλακά και σκληρά υλικά. Επίσης, είναι ιδανική για

την παρασκευή πουρέ και την ανάμειξη ζύμης!

Κουμπιά λειτουργίας με ένα πάτημα

Εκτός από τα στοιχεία χειροκίνητου ελέγχου 12

ταχυτήτων και στιγμιαίας λειτουργίας, αυτή η

κουζινομηχανή Avance διαθέτει και 3 κουμπιά

αυτόματης λειτουργίας με ένα πάτημα. Για να τα

επιλέξετε, απλώς στρέψτε το διακόπτη ελέγχου στη

θέση "ON" και πατήστε το κουμπί αυτόματης

λειτουργίας με ένα πάτημα. Το μοτέρ ρυθμίζει

αυτόματα την κατάλληλη ταχύτητα και την αυτόματη

στιγμιαία λειτουργία, για να σας προσφέρει τα

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Όλα τα εξαρτήματα της κουζινομηχανής Philips που

περιλαμβάνονται στη συσκευασία πλένονται στο

πλυντήριο πιάτων.

Εξαιρετικά μεγάλος κάδος και κανάτα μπλέντερ

Ο εξαιρετικά μεγάλος κάδος 3,4 λίτρων έχει

χωρητικότητα εργασίας 2 λίτρων για να χωρέσει

έως και 7 μερίδες σούπας, 7 ασπράδια αυγών ή 1,7

κιλά ζύμης. Μια κανάτα μπλέντερ 2,2 λίτρων χωράει

1,5 λίτρα υλικών για έως και 5 μερίδες smoothie τη

φορά.

Δίσκοι XXL για ταχύτερη προετοιμασία

Χάρη στους δίσκους XXL (18 εκ. ), η κουζινομηχανή

της Philips προσφέρει ταχύτερη απόδοση,

εξοικονομώντας χρόνο και κόπο κατά τη διάρκεια

του μαγειρέματος.

Δίσκος τεμαχισμού δύο όψεων

Ο δίσκος τεμαχισμού δύο όψεων (ψιλά και χοντρά

κομμάτια) είναι κατάλληλος για κάθε τύπο λαχανικών.

Λεμονοστύφτης για φρέσκο χυμό

Αξιόπιστη, απλή και πανέμορφα σχεδιασμένη, η νέα

κουζινομηχανή Jamie Oliver της Philips διαθέτει

ποικίλα χρήσιμα εξαρτήματα για τη δημιουργία

φρέσκων και υγιεινών πρωινών, γευμάτων και

δείπνων. Το εξάρτημα αυτό είναι ιδανικό για την

εξαγωγή φρέσκου χυμού από κάθε είδους

εσπεριδοειδή, όπως το πορτοκάλι και το

γκρέιπφρουτ.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής: 1-7 χιλ.

Διπλό χτυπητήρι αβγών

Σπάτουλα

Κανάτα μπλέντερ

Λεμονοστείφτης

Μεταλλικό εργαλείο ζύμωσης

Λεπίδα S από ανοξείδωτο ατσάλι

Δίσκος δύο όψεων: για κοπή και τεμαχισμό (λεπτά/

χοντρά μεγέθη)

Προδιαγραφές σχεδίασης

Περίβλημα: ABS

Διακόπτης ταχυτήτων: ABS

Εξάρτημα ώθησης: ABS

Μπολ με καπάκι: SAN

Λεμονοστείφτης: PP

Εργαλείο ζύμωσης: POM και μέταλλο

Λεπίδα S, μαχαίρι, μεταλλικοί δίσκοι: Ανοξείδωτο

ατσάλι

Εξάρτημα συγκράτησης μαχαιριού, χτυπητήρι:

Πολυακετυλένιο

Γενικές προδιαγραφές

Ταχύτητες: 12+ στιγμιαία λειτουργία

Μήκος καλωδίου: 1 ιγ

Λειτουργίες: 30+

3 κουμπιά προεπιλογής

Αντιολισθητικά πέλματα

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου

Χωρητικότητα μπολ: 3,4 Α

Μέγιστη χωρητικότητα μπολ σε λειτουργία: 2,4L

(στεγνά/υγρά)

Μέγιστη χωρητικότητα μπολ σε λειτουργία.: 1000 γρ.

(αλεύρι)

Χωρητικότητα λειτουργίας κανάτας μπλέντερ: 1,5

λίτρων

ΣΑΛ-Μπλέντερ και μύλος (μέγ.): Έως και 20000 σαλ

ΣΑΛ-Μπλέντερ και μύλος (ελάχ.): Έως και 6500 σαλ

ΣΑΛ-Μπλέντερ και μύλος (ελάχ.): Έως και 6500 σαλ

ΣΑΛ-Μπολ (μέγ.): Έως και 1700 σαλ

ΣΑΛ-Μπολ (ελάχ.): Έως και 575 σαλ

Κύρια μονάδα με μπολ:

289 x 254 x 436 χιλ.

Χωρητικότητα κανάτας μπλέντερ: 2,2 λίτρα

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 1300 W

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ασφάλεια: Καπάκι & εντοπισμός κάδου ανάμειξης,

μηχανικό φρένο για διακοπή σε 1,5 δευτ.

Μήκος καλωδίου: 1,2 ιγ

Μέγιστη χωρητικότητα κανάτας μπλέντερ: 2,2L

Χωρητικότητα λειτουργίας κανάτας μπλέντερ: 1,5

λίτρων

Μέγιστη χωρητικότητα μπολ:

3,4L

Χωρητικότητα εργασίας του κάδου: 2L
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