
 

Köögikombain

7000 Series

 
1300 W

Kompaktne kolm ühes komplekt

3,4 liitrine nõu

 

HR7776/90

Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage

Valmistage PowerChopi abil oma lemmiktoite ja palju muud

See Philipsi 7000 seeria köögikombain on mitmekesine lahendus teie köögi jaoks. Tänu uuenduslikule metallist

sõtkumiskonksule, võimsale 1300 W mootorile ja taina valmistamiseks mõeldud ühe puudutusega

automaatnupule ei ole leiva ja saia küpsetamine kunagi nii lihtne olnud.

Kodus on nüüd lihtne leiba-saia ja kooke küpsetada

Kahekordne metallist ümarvispel koore ja munavalge jaoks

Metallist sõtkumiskonks ideaalse leivataina tegemiseks

Lõiketera koogitaina segamiseks

Reguleerige julgesti võimsust ja kiiruseseadeid

PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

1 puutega autom.-nupud leivataina tegemiseks, vahustamiseks, jää purustamiseks

Lihtne kasutamine ja puhastamine

XXL 18 cm kettad kõigi koostisosade kiiremaks töötlemiseks

Masinpestavad tarvikud

Ülisuur anum ja kannmikseri kann kogu perele

Hoolikalt valitud tarvikud parima tulemuse saavutamiseks.

Ümberpööratav tera riivimiseks (peen ja jäme)

Tsitrusepress värske apelsini- või greibimahla tegemiseks



Köögikombain HR7776/90

Esiletõstetud tooted

Kahekordne metallist ümarvispel

Kahekordse metallist ümarvispli ja ühe

puudutusega automaatnupuga lööte

munavahu kohevaks (maht kuni 600% suurem)

ja vahustate ideaalselt vahukoort (maht kuni

200% suurem). Hõrgutavate magustoitude

valmistamine ei ole kunagi nii lihtne olnud!

Uuenduslik metallist sõtkumiskonks

Koos jõulise mootoriga aitab metallist

sõtkumiskonks koostisained kiirelt tainaks

segada. Kui tainas on valmis, töötleb

uuenduslik sõtkumiskonks tainast täpselt õige

jõu ja võimsusega, et tulemuseks oleks parima

maitsega sai või leib.

Lõiketera

Lõiketera koogitaina segamiseks

PowerChopi tehnoloogia

PowerChopi tehnoloogia on kombinatsioon

lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest

nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii

pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul.

See sobib ideaalselt ka püreede

valmistamiseks või koogitaina segamiseks!

Ühe puudutusega automaatnupud

Lisaks käsitsi valitavale 12 kiiruseseadele ja

võnkerežiimile on Avance'i köögikombainil ka

kolm ühe puudutusega automaatnuppu. Nende

valimiseks keerake juhtnupp asendisse "ON" ja

vajutage ühe puudutusega automaatnuppu.

Seejärel seadistab mootor automaatselt õige

kiiruse ja automaatse võnkerežiimi, et tulemus

oleks parim.

Masinpestavad tarvikud

Kõiki karbis olevaid Philipsi köögikombaini

tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.

XL-anum ja kannmikseri kann

Selles ülisuures 3,4-liitrises anumas saab

valmistada 2 liitrit vedelikku ehk kuni 7

portsjonit suppi, vahustada 7 munavalget või

valmistada 1,7 kg tainast. 2,2-liitrises kannus

saab korraga töödelda 1,5 liitrit koostisosi ehk

kuni 5 portsjonit smuutit.

XXL kettad kiiremaks töötlemiseks

Tänu XXL-suuruses ketastele (18cm), tagab

Philipsi köögikombain kiirema tulemuse,

aidates nii söögivalmistamise ajal aega ja

jõudu kokku hoida.

Ümberpööratav tera purustamiseks

Ümberpööratav ketas riivimiseks (peen ja jäme)

sobib igat liiki köögiviljadele.

Tsitruspress värske mahla valmistamiseks

Sellel usaldusväärsel, lihtsal ja kena disainiga

uuel Philipsi Jamie Oliveri köögikombainil on

mitu uhket ja kasulikku tarvikut, mida saab

kasutada värskete ja tervislike hommiku-,

lõuna- ja õhtusöökide valmistamiseks.

Tsitrusepress on ideaalne selleks, et

valmistada värsket mahla kõikidest

tsitrusvilijadest, näiteks apelsinidest ja

greipidest.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Tarvikud

Reguleeritav viilutustera: 1–7 mm

Kahekordne vispel

Spaatel

Kannmikseri kann

Tsitrusepress

Metallist sõtkumiskonks

Roostevabast terasest S-kujuline tera

Ümberpööratav ketas: viilutamine/riivimine

(jäme/peen)

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Korpus: ABS

Kiirusenupp: ABS

Lükkur: ABS

Nõu koos kaanega: SAN

Tsitrusepress: PP

Sõtkumisotsak: POM ja metall

S-kujuline tera, nuga, metallkettad:

Roostevaba teras

Noahoidik, visplid: POM

Üldine spetsifikatsioon

Kiirused: 12 kiiruseseadet ja võnkerežiim

Juhtme pikkus: 1 m

Funktsioonid: 30+

3 seadistusnuppu

Libisemiskindel jalg

Sisseehitatud juhtmehoidik

Kausi maht: 3,4 l

Nõu maks. tegelik mahutavus: 2,4 l

(kuivaine/vedelik)

Nõu maks. tegelik mahutavus: 1000 g (jahu)

Kannmikseri kannu tegelik mahutavus: 1,5 l

RPM-kannmikser ja peenesti (maks.): Kuni

20 000 p/min

RPM-kannmikser ja peenesti (min.): Kuni

6500 p/min

RPM-nõu (maks.): Kuni 1700 p/min

RPM-nõu (min.): Kuni 575 p/min

Põhiseade nõuga: 289 x 254 x 436 mm

kannmikseri kannu mahutavus: 2,2 l

Tehnilised andmed

Võimsus: 1300 W

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Ohutus: Kaane ja kannu tuvastamine, 1,5-

sekundine mehhaaniline pidurdamine

Juhtme pikkus: 1,2 m

Kannmikseri kannu maksimaalne mahutavus:

2,2 l

Kannmikseri kannu tegelik mahutavus: 1,5 l

Nõu maksimaalne mahutavus: 3,4 l

Anuma mahutavus: 2 L
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