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1300 W

Compact 4-in-1 ontwerp

Kom van 3,4 l

 
HR7780/00

Snijd, hak, rasp en mix
Maak de perfecte salade en meer met PowerChop

De Philips Avance-keukenmachine is een veelzijdige keukenhulp. Dankzij de krachtige 1300 W motor en

Powerchop-technologie is het maken van een salade nog nooit zo gemakkelijk geweest.

Zelf brood en taart bakken is nu eenvoudiger dan ooit

Mesunit voor het mixen en mengen van cakebeslag

Trefzeker vermogen en snelheidsstanden instellen

PowerChop-technologie voor superieure hakresultaten

Eenvoudig verwerken en moeiteloos reinigen

Vaatwasmachinebestendige accessoires

Grote kom en blenderkan voor het hele gezin

XXL-schijven van 18 cm voor snellere verwerking van alle ingrediënten

Het juiste accessoires voor het beste resultaat

Roestvrijstalen schijven voor het raspen, granuleren of het snijden van friet



Keukenmachine HR7780/00

Kenmerken Specificaties

4 roestvrijstalen schijven

Deze keukenmachine wordt geleverd met 4

extra roestvrijstalen schijven: 1 draaibare schijf

voor raspen (fijn en grof) voor alle soorten

groenten, 1 granuleerschijf voor aardappelen of

kaas, 1 julienneschijf voor dunne reepjes

groenten en 1 schijf voor frites en andere

dikkeren repen.

PowerChop-technologie

De PowerChop-technologie combineert een

optimale mesvorm, snijhoek en binnenpan

voor perfect gehakte zachte en harde

ingrediënten Ook perfect voor puree en het

mixen van cakebeslag!

Vaatwasmachinebestendige accessoires

Alle Philips-keukenmachineaccessoires in de

doos zijn vaatwasmachinebestendig.

XXL-schijven voor snellere verwerking

Dankzij de XXL-schijven (18 cm) levert de

Philips-keukenmachine snellere prestaties,

zodat u tijdens het koken tijd en moeite kunt

besparen.

Mesunit

Mesunit voor het mixen en mengen van

cakebeslag

XL-kom en blenderkan

De extra grote kom van 3,4 liter heeft een

effectieve capaciteit van 2 liter voor maximaal

7 porties soep, 7 eiwitten of 1,7 kg deeg. In de

blenderkan van 2,2 liter past 1,5 liter aan

ingrediënten waarmee u tot 5 porties

smoothies in één keer kunt klaarmaken.

Accessoires

Inclusief: Mesunit S-mes,

Schoonmaakhulpmiddel, Mes voor grof

hakken, Mes voor grof snijden, Mes voor fijn

hakken, Mes voor fijn snijden,

Keukenmachineaccessoires, Kan,

Minihakmolenkom, Omkeerbare schijf

Algemene specificaties

Instelbare snijschijven: 1-7 mm

Aantal snelheidsstanden: 12 en pulseren

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig, Geïntegreerd

opbergvak voor snoer, Antislipvoetjes,

Aan/uitschakelaar, Pulstoon, Opbergvak

Functies: 32+

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,2 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 1300 W

Blender, toeren per minuut (max.):

20.000 toeren per minuut

Kom, toeren per minuut (max.): 1700 toeren

per minuut

Voltage: 220 - 240 volt

Max. capaciteit FP-kom: 3,4 L

Efficiënte capaciteit FP-kom: 2,2 L

Capaciteit blenderkan max.: 2,2 L

Efficiënte capaciteit blenderkan: 1,75 L

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 289 x 254

x 436 millimeter

Afwerking

Materiaal accessoires: Roestvrij

staal/kunststof

Materiaal kan: SAN

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

* Optionele accessoires zijn niet in alle landen

verkrijgbaar.
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