
 

Monitoimikone

Robust Collection

 

1200 W

4 litran kulho

 

HR7781/00

Kestävät keittiötyökalut
Käsittele kovia aineksia, puhdista helposti

Tämän tehokkaan laitteen nerokkaat lisätarvikkeet käsittelevät vaativimmatkin

ainekset. Tämä Philipsin HR7781/00-monitoimikone kuuluu Robust Collectioniin,

jonka kestävät keittiötyökalut tekevät ruoanlaitosta nautittavaa joka päivä.

Tukeva rakenne

Tukeva metallialusta

Kestävä 4 litran kulho

Virtaa säästävä 1200 W:n moottori

15 vuoden moottoritakuu

Täydelliset perusvälineet

Innovatiivinen taikinakoukku vaivaa jopa 2 kg:n taikinan

Innovatiivisella kaksoisvispilällä täydellinen tulos

3 metallilevyä: viipalointi, raastin ja suikalointi

Kestävä leikkuuterä ruostumatonta terästä

Suuresta syöttöaukosta mahtuvat suuretkin ainekset

Kulhossa tyhjennysaukot ja konepestävät lisäosat

Tekniikkaa - sillä on merkitystä

Sileät, reunattomat pinnat helpottavat puhdistusta



Monitoimikone HR7781/00

Kohokohdat

3 metallilevyä

Siinä on 3 ruostumatonta teräslevyä: 1

vihannesten/ranskanperunoiden raastamiseen,

1 keskipaksuille tai ohuille viipaleille, 1 karkeaa

ja hienoa raastetta varten.

Kestävä leikkuuterä

Kestävä leikkuuterä ruostumattomasta

teräksestä pilkkoo ainekset täydellisesti

sekunneissa.

Kaksoisvispilä

Kaksoisvispilällä voi vispata kevyitä ja

kevyehköjä taikinoita. Sillä vispaaminen sujuu

tavallista nopeammin. Kaksoisvispilällä

kananmuna- tai kermavaahtoon pääsee

tavallista enemmän ilmaa.

Innovatiivinen taikinakoukku

Innovatiivinen taikinakoukku käsittelee

koviakin aineksia ja jopa 2 kg:n raskaan

taikinan. Nopeutensa ansiosta taikina on

valmista muutamassa minuutissa tai jopa alle

minuutin.

Virtaa säästävä 1200 W:n moottori

Tämän Philips-monitoimikoneen 1200 W:n

moottori voi käsitellä yli 2 kiloa leipä- tai

pizzataikinaa.

Helpompi puhdistaa

Tämä monitoimikone on erittäin helppo

puhdistaa. Ruoka ei tartu sileisiin, reunattomiin

pintoihin, mikä helpottaa puhdistamista.

Tukeva metallialusta

Monitoimikone on valmistettu kestävistä

materiaaleista. Sen runko on kokonaan

metallia, ja sen ruostumattomasta teräksestä ja

Zytel-muovista valmistetut lisätarvikkeet

kestävät kovan käytön.

Suuri syöttöaukko

Suuresta syöttöaukosta mahtuvat suuretkin

ainekset ja kokonaiset hedelmät. Niitä ei

tarvitse enää paloitella etukäteen.

Laajennettu tuotetakuu

15 vuoden moottoritakuu, kun laite

rekisteröidään 3 kuukauden kuluessa

ostopäivästä.

 



Monitoimikone HR7781/00

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

2 nopeutta

Liukumattomat jalat

Integroitu johdon säilytys

Reseptivihko

Lisätarvikkeet

Vispilä: Vispaamiseen, vatkaamiseen,

sekoittamiseen, taikinoiden ja emulsioiden

tekemiseen

Vaivausosa: Alustamiseen, kovaan

alustamiseen, taikinan sekoittamiseen

Leikkuuterä ruostumatonta terästä:

silppuamiseen, leikkaamiseen,

murskaamiseen, muussaamiseen,

jauhamiseen

Vihannesten/ranskanperunoiden raastinterä:

vihannesten tai ranskanperunoiden

raastamiseen

Kaksipuolinen silppurilevy: Ohuen tai

keskikokoisen raasteen tekemiseen

Kaksipuolinen viipalointiterä: Ohuiden tai

keskikokoisten viipaleiden tekemiseen

Lisäosien/levyjen määrä: 3

Muotoilutiedot

Levyt, silppuriterä: Ruostumatonta terästä

Väri(t): Alumiini ja harmaa

Tekniset tiedot

Kulhon tilavuus, kuivat aineet: 4 V

Kulhon tilavuus, neste: 4 V

Kulhon tilavuus, taikina: 2000 g

Kulhon tilavuus, jauhot: 1000 g

Nopeudet: 2 + sykäystoiminto

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 1 200 W

Jännite: 220–240 V

Turvallisuus: Turvajärjestelmä kannen ja

kulhon tunnistamiseen

Johdon pituus: 1,5 m

Suurempi nopeus: 1500 kierrosta minuutissa

Pienempi nopeus: 600 kierrosta minuutissa

Mitat

Pakkauksen mitat (LxKxS): 47,5 x 39,0 x 42,6

Laitteen paino: 8,6 kg

Paino pakattuna: 10,4 kg

Helppo puhdistaa

Kulhossa tyhjennysaukot

Konepestävät lisäosat

Sileät ja reunattomat pinnat

Takuu

Laajennettu takuu: 5 vuoden tuotetakuu ja 15

vuoden moottoritakuu

Ympäristö

Valmistettu uusiomateriaaleista: 25 %

Uusiomateriaalit: 89 %

Valmiustilan virrankulutus: 0 W

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2019‑04‑24

Versio: 8.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

