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1300 W

Kompaktna zasnova 3 v 1

3,4 l posoda

 

HR7776/90

Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
Pripravljajte najljubše recepte in še več s tehnologijo PowerChop

Multipraktik Philips serije 7000 je vsestranska rešitev za vaše kuhinjske potrebe. Z novim inovativnim kovinskim

kavljem za gnetenje, zmogljivim 1300 W motorjem in enostavnim samodejnim gumbom za testo omogoča

najenostavnejšo pripravo kruha.

Enostavna peka domačega kruha in peciva

Dvojni kovinski stepalnik za smetano in beljake

Kovinski kavelj za gnetenje za popolno testo za kruh

Rezilna enota za mešanje razvaljanega testa

Zanesljivo upravljanje moči in hitrosti

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Enostavni samodejni gumbi za testo za kruh, stepanje in led

Enostavna obdelava in čiščenje

18 cm plošče XXL za hitrejšo obdelavo vseh sestavin

Nastavki so primerni za pomivalni stroj

Velika posoda in posoda mešalnika za celotno družino

Skrbno izbrani nastavki za najboljše rezultate

Obrnljiva plošča za strganje (fino in grobo)

Ožemalnik citrusov za svež sok iz pomaranč in grenivk



Multipraktik HR7776/90

Značilnosti

Dvojni kovinski stepalnik

Z dvojnim kovinskim stepalnikom in

enostavnim samodejnim gumbom stepajte

jajčne beljake (z do 600 % več volumna) in

popolno smetano (z do 200 % več volumna).

Priprava okusnih slaščic še nikoli ni bila tako

enostavna.

Inovativen kovinski kavelj za gnetenje

S kovinskim kavljem za gnetenje in zmogljivim

motorjem lahko sestavine hitro oblikujete v

kepo testa. Ko je testo narejeno, uporabite

pravilno nastavitev inovativnega kavlja za

gnetenje, da pripravite okusen kruh.

Rezilna enota

Rezilna enota za mešanje razvaljanega testa

Tehnologija PowerChop

Tehnologija PowerChop s posebno obliko

rezila, kotom rezanja in notranjo posodo

zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih

sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in

mešanje testa za pecivo.

Enostavni samodejni gumbi

Multipraktik Avance ima poleg 12 ročnih

nastavitev hitrosti in pulznega načina tudi 3

enostavne samodejne gumbe. Izberite jih tako,

da regulator obrnete na položaj za "VKLOP" in

pritisnete enostavni samodejni gumb. Motor

nato samodejno nastavi pravo hitrost in pulzne

funkcije za najboljše rezultate.

Nastavki so primerni za pomivalni stroj

Vsi priloženi nastavki multipraktika Philips so

primerni za pomivalni stroj.

Velika posoda in posoda mešalnika

Izjemno velika 3,4-litrska posoda z delovno

zmogljivostjo 2 litrov za do 7 porcij juhe, 7

beljakov ali 1,7 kg testa. V 2,2-litrsko posodo

mešalnika lahko nalijete 1,5 litra sestavin in

hkrati pripravite do 5 porcij napitka.

Plošče XXL za hitrejšo obdelavo

Philipsov multipraktik z 18 cm ploščami XXL

omogoča hitrejšo obdelavo za hitrejše in

enostavnejše kuhanje.

Obrnljiva plošča za strganje

Obrnljiva plošča za strganje (fino in grobo) je

primerna za obdelavo vseh vrst zelenjave.

Ožemalnik citrusov za svež sok

Novi Philipsov multipraktik Jamie Oliver, ki je

zanesljiv, enostaven in čudovito zasnovan,

vključuje številne uporabne nastavke za

pripravo svežih in zdravih zajtrkov, kosil in

večerij. Ta nastavek je idealen za iztiskanje

svežega soka iz vseh vrst citrusov, kot so

pomaranče in grenivke.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

življenjske dobe.
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Specifikacije

Dodatna oprema

Prilagodljiva rezalna plošča: 1–7 mm

Dvojni stepalnik

Lopatica

Posoda mešalnika

Ožemalnik citrusov

Kovinski kavelj za gnetenje

Rezilo S iz nerjavnega jekla

Obrnljiva plošča: Rezanje/strganje (grobo/fino)

Oblikovne specifikacije

Ohišje: ABS

Gumb za hitrost: ABS

Potiskalo: ABS

Posoda s pokrovom: SAN

Ožemalnik citrusov: PP

Pripomoček za gnetenje: POM in kovina

Rezilo S, nož, kovinske plošče: Nerjaveče jeklo

Nosilec noža, stepalnik: POM

Splošne specifikacije

Hitrosti: 12 + pulzna nastavitev

Dolžina kabla: 1 m

Funkcije: 30+

3 gumbi za prednastavitve

Nedrseče nožice

Prostor za shranjevanje kabla

Zmogljivost posode: 3,4 L

Največja delovna zmogljivost posode: 2,4 l

(suhe/tekoče)

Največja delovna zmogljivost posode.: 1000 g

(moka)

Delovna zmogljivost posode mešalnika: 1,5 l

Število vrt/min mešalnika in mlinčka (največ):

Do 20.000 vrt/min

Število vrt/min mešalnika in mlinčka

(najmanj): Do 6500 vrt/min

Število vrt/min posode (največ): Do 1700

vrt/min

Število vrt/min posode (najmanj): Do 575

vrt/min

Glavna enota s posodo: 289 x 254 x 436 mm

Zmogljivost posode mešalnika: 2,2 l

Tehnične specifikacije

Napajanje: 1300 W

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Varnost: Zaznavanje pokrova in posode,

mehanska zavora (1,5 s)

Dolžina kabla: 1,2 m

Največja zmogljivost posode mešalnika: 2,2 l

Delovna zmogljivost posode mešalnika: 1,5 l

Največja zmogljivost posode: 3,4 l

Delovna zmogljivost posode: 2 l
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