
 

Foodprocessor

7000 Series

 
1300 W

Kompakt 4-i-1-design

3,4 L skål

Automatiske ét-tryks-knapper

 

HR7778/00

Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
Lav dine yndlingsopskrifter med PowerChop og mere

Denne foodprocessor i Philips 7000-serien er den alsidige løsning på dine køkkenbehov. Med den nye,

innovative metaldejkrog, en kraftig 1.300 W motor og en automatisk knap med ét tryk til dej har det aldrig været

nemmere at lave brød.

Nu er det nemt at bage hjemmelavede brød og kager

Dobbelt ballonpiskeris i metal til fløde og æggehvider

Dejkrog i metal til perfekt brøddej

Knivenhed til miksning og blendning af kagedej

Sikker styring af kraft- og hastighedsindstillinger

PowerChop-teknologi for optimal hakkeydeevne

Automatiske ét-tryks-knapper til brøddej, piskning og is

Nem drift og rengøring uden besvær

XXL 18 cm diske til hurtigere udførelse med alle ingredienser

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Skål og blenderglas med stor kapacitet til hele familien

Omhyggeligt udvalgt tilbehør sikrer de bedste resultater

Skær i rustfrit stål til at skære i skiver, rive, granulere og tilberede pommes frites

Citruspresser og centrifugepresser med 6 glas og metalrist



Foodprocessor HR7778/00

Vigtigste nyheder

Dobbelt ballonpiskeris i metal

Dobbelt metalballonpiskeris kombineret med

den automatiske ét-tryks-knap skaber luftige

æggehvider (op til 600 % volumenforøgelse)

og perfekt flødeskum (op til 200 %

volumenforøgelse). Aldrig før har det været

nemmere at tilberede delikate desserter!

Innovativ metaldejkrog

Sammen med den kraftige motor former denne

metaldejkrog hurtigt en dejkugle af

ingredienserne. Når dejen formes, ælter den

innovative dejkrog med den rette kraft og effekt,

således at du kan bage de mest velsmagende

brød.

Knivenhed

Knivenhed til miksning og blendning af

kagedej

PowerChop-teknologi

PowerChop-teknologi er en kombination af

knivens form, skærevinkel, og inderskålen, som

giver et optimalt hakkeresultat af både bløde

og hårde ingredienser. Den er også perfekt til

at lave puréer og blande kagedej!

Automatiske ét-tryks-knapper

Ud over den manuelle kontrol med 12

hastigheder + pulseringsfunktion leveres denne

Avance-foodprocessor med tre knapper

med enkelttrykknapper. Disse vælges ved blot

at dreje drejeknappen til positionen "TIL" og

trykke på enkelttrykknappen til automatisk drift.

Motoren indstiller derefter automatisk den

rigtige hastighed og den automatiske

pulseringsfunktion for at opnå de bedste

resultater.

XXL diske til hurtigere udførelse

Takket være XXL diske (18 cm) kan Philips-

foodprocessor levere hurtigere ydeevne og

spare dig tid og arbejde under madlavning.

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Alt Philips Avance-foodprocessortilbehør, der

medfølger i æsken, tåler opvaskemaskine.

XL-skål og blenderglas

Den ekstra store 3,4 liter skål har en maks.

kapacitet på 2 liter med plads til op til 7

portioner suppe, 7 æggehvider eller 1,7 kg dej. I

et 2,2 liter stort blenderglas er der plads til 1,5

liter ingredienser til op til 5 smoothie-portioner

på én gang.

4 skiver i rustfrit stål medfølger

Denne foodprocessor leveres med 4 yderligere

skiver i rustfrit stål: 1 vendbar riveskive (fin og

groft) til alle typer af grøntsager, 1

granuleringsskive til kartofler eller ost, 1

julienne-skive til tynde grøntsagsstrimler samt

1 pommes frites-skive til tykke kartoffelstave.

Centrifugepresser til 6 glas

Denne foodprocessor leveres med professionelt

tilbehør til presning af juice. Takket være det

ekstra store påfyldningsrør og

patenterede store metalfilter kan den presse

juice op til 200 % hurtigere sammenlignet med

andre foodprocessorer. Det patenterede unikke

mikrofilter i rustfrit stål presser hver eneste

dråbe ud, så du får mere juice. Og takket være

det ergonomisk design er den hurtigere at

rengøre og stille til opbevaring.
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Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Knivenhed, Citruspresser,

Rengøringsværktøj, Værktøj til grovrivning,

Værktøj til grovsnitning, Dobbelt ballonpiskeris,

Værktøj til finrivning, Værktøj til finsnitning,

Redskab til foodprocessor, Skål, Æltetilbehør,

Vendbar indsats, Spatel

Generelle specifikationer

Justérbare snitteskiver: 1-7 mm

Funktioner: 32+

Antal hastighedsindstillinger: 12 + pulsering

Produktfunktioner: Kan gå i opvaskemaskinen,

Integreret

ledningsopbevaring, Skridsikre "fødder",

On/off-knap (tænd/sluk), Pulse,

Opbevaringsrum

Tekniske specifikationer

Strøm: 1300 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslængde: 1,2 m

Omdrejningstal for blender (maks.):

20.000 omdr./min.

Omdrejningstal for skål (maks.):

1700 omdr./min.

Maks. kapacitet for foodprocessorskål: 3,4 L

Effektiv kapacitet for foodprocessorskål: 2 L

Maks. kapacitet for blenderglas: 2,2 l

Kapacitet for blenderglas: 1,5 l

Overflade

Tilbehørsmateriale: Rustfrit stål/plastik

Materiale: blenderglas: SAN

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 289x254x436 mm

* Ekstraudstyr er ikke tilgængeligt på alle markeder.
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