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Kompakt 4-i-1-konstruktion

Skål på 3,4 l

Automatiska
enknappsfunktioner

 

HR7778/00

Hacka, skär, strimla, knåda, vispa och mixa
Skapa dina favoritrecept med PowerChop med mera

Med den här Philips-matberedaren i 7000-serien får du en mångsidig lösning för

dina köksbehov. Tack vare matberedarens innovativa degkrok i metall, kraftfulla

motor på 1 300 W och automatiska enknappsfunktion för deg har det blivit enklare

än någonsin att baka bröd.

Baka bröd och kakor snabbt och lätt

Dubbel ballongvisp i metall för vispning av grädde och äggvita

Degkrok i metall för perfekt deg

Knivenhet för att mixa och blanda kaksmetar

Säker kontroll av effekt- och hastighetsinställningar

PowerChop-teknik för överlägset hackresultat

Automatiska enknappsfunktioner för deg, vispning och is

Enkel tillredning och smidig rengöring

XXL-skivor på 18 cm för snabbare förberedelse av alla ingredienser

Tillbehör som kan maskindiskas

Skål med stor kapacitet och mixerbehållare för hela familjen

Noga utvalda tillbehör för bästa möjliga resultat

Skivor i rostfritt stål som skivar, hackar, finfördelar och skär pommes frites

Citruspress och råsaftscentrifug för 6 glas med metallgaller
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Funktioner

Dubbel ballongvisp i metall

Den dubbla metallballongvispen tillsammans

med automatisk enknappsfunktion ger fluffiga

äggvitor (upp till 600 % volymökning) och

perfekt vispad grädde (upp till 200 %

volymökning). Det har aldrig varit enklare att

skapa smarriga efterrätter!

Innovativ metalldegkrok

Tillsammans med den starka motorn formar

den här metalldegkroken snabbt en degboll av

ingredienserna. När degen formas knådar den

innovativa degkroken degen med den rätt kraft

och effekt så att brödet blir så gott som möjligt.

Knivenhet

Knivenhet för att mixa och blanda kaksmetar

PowerChop-teknik

PowerChop-tekniken är en kombination av

bladens form, skärvinkeln och innerskålen som

ger överlägset hackresultat för både mjuka och

hårda ingredienser. Tekniken är perfekt när du

vill göra puré och blanda till kaksmet!

Automatiska enknappsfunktioner

Förutom den manuella kontrollen av 12

hastigheter + puls har den här Avance-

matberedare 3 automatiska

enfunktionsknappar. Välj dem genom att vrida

kontrollvredet till läget "ON" och tryck på den

automatiska enfunktionsknappen. Motorn

ställer sedan automatiskt in rätt hastighet och

automatiska pulsfunktioner för bästa möjliga

resultat.

XXL-skivor för snabbare förberedelser

Tack vare XXL skivor (18 cm) ger Philips-

matberedaren snabbare resultat som sparar dig

tid och ansträngning när du lagar mat.

Tillbehör som kan maskindiskas

Alla tillbehör som medföljer matberedare från

Philips tål maskindisk.

Extra stor skål och mixerbehållare

Den extra stora 3,4-litersskålen har en

arbetskapacitet på två liter för upp till sju

portioner soppa, sju äggvitor eller 1,7 kg deg.

En 2,2 -liters mixerbehållare kan hantera 1,5

liter ingredienser för upp till fem smoothies

samtidigt.

4 rostfria stålskivor

Den här matberedaren har 4 extra rostfria

stålskivor: 1 vändbar rivningsskiva (fin och grov)

för alla typer av grönsaker, 1 finfördelningsskiva

för potatis eller ost, 1 julienneskiva för tunna

grönsaksstavar och 1 pommes frites-skiva för

tjocka potatisstavar.

Råsaftscentrifug för 6 glas

Den här matberedaren har professionella

råsaftstillbehör. Tack vare det extra stora

matningsröret och patenterat stort mesh-filter i

metall kan den pressa upp till 200 % snabbare

jämfört med andra matberedares råsaftspressar.

Det patenterade mikromes-filtret är tillverkat av

rostfritt stål pressar ut varje droppe för att ge

dig mer juice, och tack vare den ergonomiska

designen går det snabbare att rengöra och

förvara den.
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Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Knivenhetens S-blad, Citruspress,

Rengöringsverktyg, Grovrivningsverktyg, Grovt

skärredskap, Dubbel ballongvisp,

Finrivningsverktyg, Fint skärredskap,

Matberedare, Behållare, Knådningsverktyg,

Vändbar skiva, Slickepott

Allmänna specifikationer

Justerbara skärskivor: 1–7 mm

Funktioner: 32+

Antal hastighetsinställningar: 12 + puls

Produktfunktioner: Tål att maskindiskas,

Inbyggd sladdförvaring, Stabiliserande fötter,

På/av-knapp, Puls, Förvaringsutrymme

Tekniska specifikationer

Effekt: 1300 W

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Sladdlängd: 1,2 m

Varv/min mixer (max): 20 000 Varv/min

Varv/min – skål (max): 1700 Varv/min

FP skålens maxkapacitet: 3,4 L

FP skålens effektiva kapacitet: 2 L

Mixerskålens maxkapacitet: 2,2 l

Mixerskålens arbetskapacitet: 1,5 l

Legering

Material, tillbehör: Rostfritt stål/plast

Behållare, material: SAN

Material i huvudenhet: Rostfritt stål

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H):

289 x 254 x 436 mm mm

* Valfria tillbehör som är inte tillgängliga i alla länder.
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