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Kompaktiškas „keturi viename“
rinkinys

3,4 l dubuo

Vieno paspaudimo automatiniai
mygtukai

 

HR7778/00

Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
Kurkite savo mėgstamus receptus su „PowerChop“ ir dar

daugiau

Šis „Philips“ 7000 serijos virtuvinis kombainas yra universalus sprendimas jūsų

virtuvei. Naujoviškas metalinis minkymo kablys, galingas 1 300 W variklis ir vienu

paspaudimu veikiantis automatinis mygtukas tešlai. Kepti duoną dar niekada

nebuvo taip lengva.

Kepti naminę duoną ir pyragus išties paprasta

Dviejų metalinių menčių plaktuvas grietinėlei ir kiaušinių baltymams

Metalinis minkymo kablys, puikiai tinkantis duonos tešlai

Pjaustymo įtaisas pyrago tešlai maišyti

Patikimas galios reguliatorius ir greičio nustatymai

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

Vieno paspaudimo automatiniai mygtukai tešlai, grietinėlei ir ledui

Paprasta naudoti, o valoma be pastangų

XXL 18 cm diskai spartesniam visų produktų apdorojimui

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Didelės talpos dubuo ir maišytuvo indas visai šeimai

Atidžiai parinkti priedai – nepriekaištingi rezultatai

Nerūdijančiojo plieno diskas, skirtas raikyti, pjaustyti, smulkinti ir pjaustyti šiaudeliais

Citrusinių vaisių spaustuvas ir 6 stiklinių sulčiaspaudė su metaliniu sietu
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Ypatybės

Dviejų metalinių menčių plaktuvas

Dviejų metalinių menčių plaktuvas kartu su

vieno paspaudimo automatiniu mygtuku –

puikiai išplakami kiaušinio baltymai (tūris

padidėja iki 600 %) ir grietinėlė (tūris padidėja

iki 200 %). Dar niekada nebuvo taip lengva

kurti skanius desertus!

Naujoviškas metalinis minkymo kablys

Galingas variklis ir šis metalinis minkymo

kablys greitai suformuoja tešlą iš jūsų

produktų. Suformavus tešlą metalinis minkymo

kablys apdoroja tešlą reikiama jėga ir leidžia

iškepti skaniausią duoną.

Pjaustymo įtaisas

Pjaustymo įtaisas pyrago tešlai maišyti

„PowerChop“ technologija

„PowerChop“ technologija – tai ašmenų

formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys,

leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek

minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo

lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų

tešlą!

Vieno paspaudimo automatiniai mygtukai

Be rankinio 12 greičių + pulsavimo valdiklio, šis

„Avance“ virtuvės kombainas turi 3 vieno

paspaudimo automatinius mygtukus.

Norėdami juos pasirinkti, tiesiog pasukite

sukamąjį valdiklį į padėtį ON (įjungta) ir

paspauskite vieną iš automatinių mygtukų.

Tuomet variklis automatiškai nustatys tinkamą

greitį, o automatinio pulsavimo funkcija veiks

taip, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.

XXL diskai spartesniam darbui

Dėl XXL diskų (18 cm) „Philips“ virtuvės

kombainas leidžia greičiau atlikti darbą ir

taupyti jūsų laiką bei pastangas gaminant.

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Visus „Philips“ virtuvės kombaino komplekte

esančius priedus galima plauti indaplovėje.

XL dubuo ir maišytuvo indas

Itin didelio 3,4 l dubens darbinis tūris yra 2

litrai, todėl galima pagaminti iki 7 porcijų

sriubos, išplakti 7 kiaušinių baltymus arba

sumaišyti 1,7 kg tešlos. 2,2 l maišytuvo inde

telpa 1,5 l ingredientų, kurių vienu metu

užtenka pagaminti iki 5 porcijų tirštųjų

kokteilių.

4 nerūdijančiojo plieno diskai

Šis virtuvės kombainas turi 4 papildomus

nerūdijančiojo plieno diskus: 1 apsukamas

smulkinimo diskas (plonas ar stambus) visų

tipų daržovėms, 1 smulkinimo diskas sūriui ir

bulvėms, 1 pjaustymo šiaudeliais diskas

plonoms daržovių juostelėms ir 1 bulvyčių

diskas storiems bulvių šiaudeliams.

6 stiklinių centrifuginė sulčiaspaudė

Šis virtuvės kombainas turi profesionalų sulčių

spaudimo priedą. Dėl jo ypač didelio

padavimo vamzdžio ir patentuoto smulkaus

tinklelio filtro sultis galima išspausti iki 200 %

greičiau nei naudojant kitų virtuvės kombainų

sulčiaspaudes. Patentuotas smulkaus tinklelio

filtras, pagamintas iš nerūdijančiojo plieno,

išspaudžia kiekvieną lašelį, todėl jūs gaunate

daugiau sulčių. Ergonomiško dizaino įrenginys

užima mažai vietos, jį greičiau išplausite.
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Specifikacijos

Priedai

Įtraukta: Pjaustymo įtaisas „S“ formos

ašmenys, Citr. vais. sulč., Valymo įrankis,

Stambaus pjaustymo įrankis, Stambaus

raikymo įrankis, Dvigubas plaktuvėlis,

Smulkaus smulkinimo įrankis, Smulkaus

raikymo įrankis, Virtuvės kombaino įrankis,

Ąsotis, Minkyti skirtas įrankis, Apverčiamas

diskas, Mentelė

Bendrosios specifikacijos

Reguliuojami raikymo diskai: 1–7 mm

Funkcijos: 32+

Greičio nustatymų skaičius: 12 + pulsavimas

Produkto savybės: Galima plauti indaplovėje,

Integruota laido saugykla, Neslystančios

kojelės, Įjungimo / išjungimo jungiklis,

Pulsinis, Saugojimo skyrelis

Techniniai duomenys

Maitinimas: 1300 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m

Trintuvo apsisukimai per minutę (RPM)

(maks.): 20000 aps./min.

Dubens apsisukimai per minutę (RPM) (maks.):

1700 aps./min.

Maks. VK dubens tūris: 3,4 l

Darbinis VK dubens tūris: 2 l

Maišytuvo ąsočio maks. talpa: 2,2 l

Maišytuvo ąsočio darbinė talpa: 1,5 l

Apdaila

Priedų medžiaga: Nerūdijantysis plienas /

plastikas

Tvirtas ąsotis: SAN

Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantis

plienas

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 289x254x436 mm

* Pasirenkami priedai nėra parduodami visose rinkose.
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