
 

Foodprocessor

Robust Collection

 

1200 W

4 l bolle

 

HR7781/00

Kulinarisk verktøy for livet
Processor som er enkel å rengjøre for gjenstridige ingredienser

Gled deg over denne kraftige maskinen som kan håndtere de mest krevende

ingrediensene med oppfinnsomt tilbehør. Philips-foodprocessoren HR7781/00 er

en del av Robust Collection, en serie med slitesterke kjøkkenredskaper som gjør

matlaging hjemme til en lek hver dag.

Solid konstruksjon

Solid metallbase

Uknuselig bolle på 4 liter

Strømsparende motor på 1200 W

5-års produktgaranti og 15-års garanti på motoren

De viktigste funksjonene – perfeksjonerte

Nyskapende eltekrok for opptil 2 kg med tung deig

Nyskapende dobbel visp for perfekt visping

3 metallskiver for skiver, rasping og julienne

Solid hakkekniv i rustfritt stål

Bredt materør med plass til store ingredienser

Bolle med avrenningshull og tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Teknologi – der det teller

Jevne overflater uten kanter for enklere rengjøring



Foodprocessor HR7781/00

Høydepunkter

3 metallskiver

Den har 3 metallskiver i rustfritt stål: 1 for

julienne eller pommes frittes, 1 for kutting i

middels store og små biter, 1 for middels fin

strimling og finstrimling.

Solid hakkekniv

Den slitesterke hakkekniven i rustfritt stål

hakker ingrediensene perfekt på få sekunder.

Dobbel visp

Den doble ballongvispen kan brukes til å vispe

lett til middels tung røre. Med to ballongvisper

oppnår du raskere resultater. Dette tilfører mer

luft til eggehviter eller krem.

Nyskapende eltekrok

De nyskapende eltekrokene behandler

vanskelige ingredienser og kan håndtere opptil

2 kg med tung deig. Takket være den svært

raske ytelsen er deigen ferdig i løpet av

minutter, eller på mindre enn et minutt.

Strømsparende motor på 1200 W

Motoren på 1200 W i denne Philips-

foodprocessoren håndterer mer enn 2 kilo med

brød eller pizzadeig.

Enklere å rengjøre

Denne foodprocessoren er optimalisert for

rengjøring. De glatte overflatene uten kanter

gjør at maten ikke setter seg fast og

rengjøringen blir svært enkel.

Solid metallbase

Foodprocessoren er laget av slitesterke

materialer. Den har et deksel i 100 % metall og

er utstyrt med tilbehør laget av rustfritt stål og

Zytel-plast for å tåle de høye kreftene under

bruk.

Bredt materør

Det brede materøret er designet for å takle

store ingredienser og hele frukter. Du trenger

dermed ikke kutte dem opp på forhånd lenger.

Utvidet produktgaranti

5-års produktgaranti og 15-års garanti på

motoren gis ved registrering i løpet av 3

måneder etter kjøp.
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Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

To hastigheter

Sklisikre føtter

Integrert ledningsoppbevaring

Oppskriftshefte

Tilbehør

Visp: For pisking, visping, blanding, røring og

emulgering

Elteredskap: For elting, kraftig elting og

blanding av deig

Hakkekniv i rustfritt stål: hakking, kutting,

knusing, mosing, kverning

Julienne- / pommes frites-skive: Til julienne-

strimler eller pommes frites

Dobbeltsidig strimleskive: For middels fin

strimling og finstrimling

Dobbeltsidig kutteskive: For middels store og

små biter

Antall utstyrsenheter/skiver: 3

Designmessige spesifikasjoner

Skiver, kniv for hakking: Rustfritt stål

Farge(r): Aluminium og grå

Tekniske spesifikasjoner

Bollens kapasitet, tørt: 4 l

Bollens volumkapasitet, væske: 4 l

Bollekapasitet, deig: 2000 g

Bollekapasitet, mel: 1000 g

Hastigheter: 2 + pulsfunksjon

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 1200 W

Spenning: 220–240 V

Sikkerhet: Sikkert låsesystem for lokk og bolle

Ledningslengde: 1,5 m

Høyere hastighet: 1500 omdr./min

Lavere hastighet: 600 omdr./min

Mål

Mål for esken (B x H x D): 47,5 x 39,0 x 42,6

Produktvekt: 8,6 kg

Vekt, inkl. emballasje: 10,4 kg

Enkel å gjøre ren

Bolle med avrenningshull

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Glatte overflater uten kanter

Garanti

Utvidet garanti: 5-års produktgaranti og 15-års

garanti på motoren

Bærekraftighet

Laget av resirkulerte materialer: 25 %

Resirkulerbare materialer: 89 %

Effektforbruk, standby: 0 W
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