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4 L skål

 

HR7781/00

Kulinarisk køkkengrej for livet
Nem rengøring af processor til krævende ingredienser

Få glæde af denne kraftfulde køkkenmaskine med genialt tilbehør, som kan klare

selv de mest krævende ingredienser. Denne Philips-foodprocessor HR7781/00 er

en del af Robust Collection, en serie slidstærke køkkenredskaber, som gør

madlavning derhjemme til en fornøjelse.

Hårdfør konstruktion

Solid basisenhed i metal

Brudsikker 4-liters skål

Energibesparende 1200 W motor

15 års garanti på motoren

Det essentielle - perfekt og fuldendt!

Innovativ dejkrog håndterer op til 2 kg gærdej

Innovativt dobbelt ballonpiskeris til perfekt piskning

3 metalskiver til snitning, rivning og pommes frites

Holdbar hakkekniv i rustfrit stål

Stort påfyldningsrør til store ingredienser

Skål med afløbshuller og tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Teknologi - hvor det virkelig tæller

Glatte overflader uden kanter for mærkbart nemmere rengøring



Foodprocessor HR7781/00

Vigtigste nyheder

3 metalskiver

Produktet leveres med tre rustfri stålmetalskiver:

én til julienne eller pommes frites, én til

mellemfint- og fintsnitning samt én til

mellemfint- og fintrivning.

Holdbar hakkekniv

Den solide, rustfri hakkekniv hakker dine

ingredienser perfekt på få sekunder.

Dobbelt ballonpiskeris

Det dobbelte ballonpiskeris kan bruges til at

røre let til mellemtung dej. Med to

ballonpiskeris kan resultatet opnås hurtigere.

To piskeris tvinger mere luft ind i æggehvider

eller creme.

Innovativ dejkrog

De innovative dejkroge bearbejder

dejingredienser og kan håndtere op til 2 kg

gærdej. Takket være den lynhurtige ydelse

tilberedes din dej inden for få minutter eller

tilmed på under ét minut.

Energibesparende 1200 W motor

Motoren på 1200 W i denne Philips-

foodprocessor kan klare mere end 2 kilo brød-

eller pizzadej.

Nemmere at rengøre

Denne foodprocessor er utrolig nemt at gøre

ren. Med glatte og kantfri overflader hænger

madresterne ikke fast, og rengøringen er yderst

nem.

Solid basisenhed i metal

Foodprocessoren er fremstillet af solide

materialer. Den er udstyret med helstøbt

metalkabinet og leveres med tilbehør

fremstillet af rustfrit stål samt Zytel-plastik, der

kan modstå de stærke kræfter, der genereres

ved brug.

Stort påfyldningsrør

Det store påfyldningsrør er designet til at

kunne tage store ingredienser og hele frugter.

Du behøver med andre ord ikke at skære dem

ud på forhånd.

Udvidet produktgaranti

Der gives 15 års garanti på motoren ved

registrering senest tre måneder efter købet.
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Specifikationer

Generelle specifikationer

2 hastighedsindstillinger

Skridsikre "fødder"

Integreret ledningsopbevaring

Opskriftshæfte

Tilbehør

Ballonpiskeris: Pisker, rører, mikser, ælter og

emulgerer

Æltetilbehør: Til æltning, tung æltning,

miksning af dej

Hakkekniv i rustfrit stål: hakke, snitte,

smuldre, mose, rive

Skive til julienne/pommes frites: Til julienne-

stykker eller pommes frites

Dobbeltsidet riveplade: Til mellemfint- og

fintrivning

Dobbeltsidet snitteplade: Til mellemfint- og

fintsnitning

Antal indsatser/diske: 3

Designspecifikationer

Skiver, hakkekniv: Rustfrit stål

Farve(r): Aluminium og grå

Tekniske specifikationer

Skålmængde: tør: 4 L

Skålmængde: flydende: 4 L

Skålkapacitet: dej: 2000 g

Skålkapacitet: mel: 1000 g

Hastighedsindstillinger: 2+ pulse

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 1200 W

Spænding: 220-240 V

Sikkerhed: Sikkerhedslås

Ledningslængde: 1,5 m

Højeste hastighed: 1.500 omdr./min.

Laveste hastighed: 600 omdr./min.

Mål

Kassens mål (B x H x D): 47,5 x 39,0 x 42,6

Produktvægt: 8,6 kg

Vægt inkl. emballage: 10,4 kg

Nem at rengøre

Skål med afløbshuller

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Glatte og kantfri overflader

Garanti

Udvidet garanti: 5 års produktgaranti og 15 års

garanti på motoren

Bæredygtighed

Fremstillet af genbrugsmaterialer: 25 %

Genbrugsmaterialer: 89 %

Strømforbrug i standby: 0 W
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