Foodprocessor
Avance Collection
1300 W
Kompakt 4-i-1-oppsett
3,4 l bolle
Ettrykks auto-knapper
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Størst mulig utvalg av oppskrifter, minst mulig anstrengelse
Lag hjemmebakte brød, kaker, drikker og mer
Denne foodprocessoren i Philips Avance-serien er den allsidige løsningen til kjøkkenet. Den har en nyskapende
eltekrok i metall, en kraftig motor på 1300 W, og en ettrykks autoknapp for deig. Det har aldri vært enklere å bake
brød.
Nå er det svært enkelt å lage hjemmebakte brød og kaker
Dobbel ballongvisp til krem og eggehviter
Eltekrok i metall for perfekt brøddeig
Knivenhet for miksing og blanding av kakedeig
Ha full kontroll på eﬀekt- og hastighetsinnstillingene
PowerChop-teknologien gir førsteklasses hakkeytelse
Ettrykks autoknapper til brøddeig, visping og is
Enkel tilberedning og rengjøring uten anstrengelse
Ekstra store plater på 18 cm for raskere gjennomføring av alle ingredienser
Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin
Bolle og mikserkanne med stor kapasitet for hele familien
Nøye utvalgte tilbehør for de beste resultatene
Plater i rustfritt stål for å skive, skjære, strimle og kutte pommes frites
Sitruspresse og sentrifugal juicer med maskeﬁlter og kapasitet til 6 glass
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Høydepunkter
Dobbel ballongvisp i metall

Den doble ballongvispen i metall sammen
med en ettrykks autoknapp skaper luftige
eggehviter (opptil 600 % større volum) og
perfekt krem (opptil 200 % større volum). Det
har aldri vært enklere å lage deilige desserter!
Nyskapende eltekrok i metall

Ettrykks auto-knapper

I tillegg til den manuelle kontrollen med 12
hastigheter og puls leveres denne Avancefoodprocessoren med tre ettrykks autoknapper.
For å velge dem dreier du bare kontrollbryteren
til på-posisjonen og trykker på en av de tre
autoknappene. Motoren angir deretter
automatisk riktig hastighet og pulsfunksjoner
for å oppnå best mulig resultat.
Ekstra store plater for raskere gjennomføring
Takket være de ekstra store platene (18 cm) vil
foodprocessoren til Philips gir deg raskere
ytelse som gjør at du sparer både tid og krefter.
Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Sammen med den sterke motoren lager denne
eltekroken i metall raskt en deigklump av
ingrediensene. Når deigen er formet, jobber
den nyskapende eltekroken med deigen med
akkurat passe kraft slik at du kan lage de mest
velsmakende brødene.
Knivenhet
Knivenhet for miksing og blanding av kakedeig

Fire skiver i rustfritt stål

Denne foodprocessoren leveres med ﬁre ekstra
skiver i rustfritt stål: én vendbar strimleskive
(ﬁnt og grovt) for alle typer grønnsaker, én
maleskive til poteter eller ost, én julienneskive til tynne grønnsaksstrimler og én
pommes frites-skive til tykke potetstrimler.
Sentrifugal juicer for 6 glass

Denne foodprocessoren leveres med
profesjonelt juicertilbehør. Takket være det
ekstra store materøret og det patenterte, store
metallgitterﬁlteret kan den juice opptil 200 %
raskere enn andre foodprocessor-juicere. Det
patenterte mikromaskeﬁlteret av rustfritt stål
presser ut hver eneste dråpe, slik at du får mer
juice. Og takket være den ergonomiske
designen er den raskere å rengjøre og
oppbevare.

Alt Philips-foodprocessor-tilbehør som følger
med i esken, kan vaskes i oppvaskmaskin.

PowerChop-teknologi
Ekstra stor bolle og mikserkanne

PowerChop-teknologi er en kombinasjon av
knivform, kuttevinkel og en innerbolle som gir
overlegne hakkeresultater for både myke og
harde ingredienser. Den er også perfekt for å
lage pureer og blande kakedeiger.

Den ekstra store bollen på 3,4 l har en
arbeidskapasitet på 2 l for å håndtere opptil
syv porsjoner suppe, syv eggehviter eller 1,7 kg
med deig. En mikserkanne på 2,2 l håndterer
1,5 l ingredienser for opptil fem
smoothieporsjoner på én gang.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesiﬁkasjoner
Tilbehør
Inkludert: S-knivenhet, Sitruspresse,
Rengjøringsverktøy, Grovt strimletilbehør,
Verktøy til grovkutting, Dobbel visp, Fint
strimletilbehør, Verktøy til ﬁnkutting, Verktøy til
foodprocessor, Kanne, Elteredskap, Vendbar
plate, Slikkepott
Generelle spesiﬁkasjoner
Justerbare kutteskiver: 1–7 mm
Funksjoner: 32+
Antall hastighetsinnstillinger: 12 +
pulsfunksjon

Produktfunksjoner: Kan vaskes i
oppvaskmaskin, Integrert ledningsoppbevaring,
Sklisikre føtter, Av/på-knapp, Puls,
Oppbevaringsrom
Tekniske spesiﬁkasjoner
Drift: 1300 W
Spenning: 220–240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Ledningslengde: 1,2 m
RPM-hurtigmikser (maks.): 20 000 rpm
RPM-bolle (maks.): 1700 rpm
Maks. kapasitet for foodprocessorbollen: 3,4 L
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Eﬀektiv kapasitet for foodprocessorbollen: 2 L
Maks. kapasitet for mikserkannen: 2,2 l
Arbeidsmengde for mikserkannen: 1,5 l
Overﬂate
Materialtilbehør: Rustfritt stål / plast
Materiale, kanne: SAN
Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål
Mål og vekt
Mål, produkt (L x B x H): 289 x 254 x
436 millimeter

* Valgfritt tilbehør ikke tilgjengelig i alle markeder.

