
Keukenmachine

Robust Collection

 

1200 W

Kom van 4 l

 
HR7781/10

Keukenapparaten die een leven lang meegaan
Ook geschikt voor harde ingrediënten en eenvoudig schoon te maken

Dit krachtige apparaat is dankzij de vernuftige accessoires zelfs de moeilijkste ingrediënten de baas. De

HR7781/10-keukenmachine van Philips maakt deel uit van de Robust-collectie, een serie duurzame

keukenhulpjes die van koken een plezierige bezigheid maken.

Degelijk en oersterk

Stevige metalen voet

Stevige kom van 4 liter

Energiezuinige 1200 W motor

15 jaar garantie op de motor

De essentie geperfectioneerd

Innovatieve kneedhaak voor maximaal 2 kg zwaar deeg

Innovatieve klopper met twee ballonnen voor een optimale klopbeweging

3 metalen schijven voor plakjes, raspen en julienne

Duurzaam roestvrijstalen hakmes

Grote vultrechter is geschikt voor grote ingrediënten

Kom met afvoergaten en vaatwasserbestendige accessoires

Technologie waar het telt

Eenvoudiger te reinigen dankzij gladde, naadloze oppervlakken



Keukenmachine HR7781/10

Kenmerken Specificaties

3 metalen schijven

Het heeft 3 roestvrijstalen metalen schijven: 1

voor julienne of friet, 1 voor gemiddeld en klein

snijden en 1 voor gemiddeld en fijn raspen.

Klopper met twee ballonnen

De klopper met twee ballonnen kan worden

gebruikt om licht tot gemiddeld beslag te

kloppen. U ziet twee keer zo snel resultaat met

twee ballonnen en uw eiwit of slagroom wordt

twee keer zo luchtig.

Innovatieve kneedhaak

De innovatieve kneedhaak is geschikt voor

moeilijke ingrediënten en kan maximaal 2 kg

zwaar deeg verwerken. Door de supersnelle

prestaties is uw deeg binnen enkele minuten

of zelfs binnen een minuut klaar.

Gemakkelijker te reinigen

Deze keukenmachine is heel eenvoudig

schoon te maken. Door de gladde, naadloze

oppervlakken blijft er geen voedsel vastzitten

en maakt u alles in een handomdraai schoon.

Stevige metalen voet

De keukenmachine is van duurzaam materiaal

gemaakt. De behuizing is volledig van metaal

en de machine is uitgerust met accessoires

van roestvrij staal en Zytel-plastic om bestand

te zijn tegen de grote krachten die vrijkomen

tijdens het gebruik.

Grote vultrechter

De grote vultrechter is bedoeld voor grote

ingrediënten en heel fruit, zodat u niets meer

van tevoren kleiner hoeft te snijden.

Verlengde productgarantie

U krijgt 15 jaar garantie op de motor als u het

product binnen 3 maanden na aankoop

registreert.

Technische specificaties

Vermogen: 1200 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 1,5 m

Snelheden: 2+ pulsstand

Veiligheid: Veiligheidsvergrendeling voor

deksel en komdetectie

Droge capaciteit kom: 4 L

Vloeistofcapaciteit kom: 4 L

Kominhoud meel: 1000 g

Kominhoud deeg: 2000 g

Hogere snelheid: 1500 RPM

Lagere snelheid: 600 RPM

Accessoires

Roestvrijstalen hakmes: hakken,

verkruimelen, snijden, stampen, vlees hakken

Kneedaccessoire: Voor het kneden en mixen

van deeg

Ballonklopper: Voor kloppen, mixen en

mengen

Julienne-/patatschijf: Voor juliennereepjes of

patat

Aantal hulpstukken/schijven: 3

Dubbelzijdige raspschijf: Voor gemiddeld en

fijn raspen

Dubbelzijdige snijschijf: Voor gemiddeld en

klein snijden

Ontwerpspecificaties

Schijven, hakmes: Roestvrij staal

Kleur(en): Ivoorwit en puimsteengrijs

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

2 snelheden

Receptenboekje

Duurzaamheid

Gemaakt van gerecycled materiaal: 25 %

Herbruikbaar materiaal: 89 %

Energieverbruik in stand-by: 0 W

Afmetingen

Afmetingen doos (bxhxd): 47,5 x 39,0 x 42,6

Gewicht van het product: 8,6 kg

Gewicht (incl. verpakking): 10,4 kg

Garantie

Verlengde garantie: 5 jaar productgarantie en

15 jaar garantie op de motor

Gemakkelijk schoon te maken

Kom met afvoergaten

Vaatwasserbestendige accessoires

Gladde en naadloze oppervlakken
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