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Μαγειρέψτε πιο γρήγορα
Οδοντωτό μαχαίρι κουζινομηχανής

"Χρησιμοποιώ την κουζινομηχανή κάθε μέρα. Η συγκεκριμένη κόβει τα πάντα σαν νίντζα και επιταχύνει όλη τη διαδικασία του

μαγειρέματος. Τη χρησιμοποιώ ακόμα και όταν θέλω να φτιάξω ένα γρήγορο παγωτό. Μου έχει λύσει τα χέρια", Jamie O.

Πιο γρήγορη προετοιμασία σπιτικού, υγιεινού φαγητού

Ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής για λεπτές σε χοντρές φέτες (1-7 χιλ.)

Δίσκος τεμαχισμού δύο όψεων (ψιλά και χοντρά κομμάτια)

Μεταλλικό διπλό χτυπητήρι για κρέμα και ασπράδια αυγών

Πρωτοποριακό οδοντωτό μαχαίρι για γρήγορα επιδόρπια ψυγείου

Έμπνευση για υπέροχα σπιτικά γεύματα

Αποκλειστικές συνταγές του Jamie Oliver για έμπνευση

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.philips.com/jamieoliver για περισσότερες συμβουλές

Εύκολος χειρισμός της ισχύος και της ταχύτητας

Τεχνολογία PowerChop για κορυφαία απόδοση κοπής

Εύκολη επεξεργασία και απλό καθάρισμα

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων
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Χαρακτηριστικά

Δίσκος τεμαχισμού δύο όψεων

Ποιος είπε ότι χρειάζεστε πολύ χρόνο για να

μαγειρέψετε νόστιμα φαγητά για τους φίλους και την

οικογένειά σας; Με αυτόν το δίσκο τεμαχισμού δύο

όψεων μπορείτε να κόψετε κρεμμύδια, καρότα,

κολοκύθια και πατάτες σε δευτερόλεπτα.

Χρησιμοποιήστε το για να φτιάξετε πιάτα με κάρι,

σαλάτες, κοκκινιστά και γκρατέν και εμπλουτίστε τη

διατροφή σας με βιταμίνες και φυτικές ίνες, με τον

καλύτερο τρόπο!

Διπλό μεταλλικό χτυπητήρι αβγών

Το διπλό μεταλλικό χτυπητήρι δημιουργεί αφράτα

ασπράδια αυγών και τέλεια σαντιγί. Για καλύτερα και

πιο αφράτα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε την

ταχύτητα 1. Δημιουργήστε πεντανόστιμα επιδόρπια

πιο εύκολα από ποτέ!

Πρωτοποριακό οδοντωτό μαχαίρι

Οι πολυάσχολοι γονείς μπορούν πλέον να

προσφέρουν στα παιδιά τους (ή στον εαυτό τους)

υγιεινά επιδόρπια ψυγείου. Αυτό το πρωτοποριακό

οδοντωτό μαχαίρι φτιάχνει στιγμιαία "παγωτά" από

παγωμένα μούρα, γιαούρτι και μέλι μέσα σε λίγα

δευτερόλεπτα. Χάρη στα οδοντωτά άκρα, μπορείτε

επίσης να θρυμματίσετε πάγο γρήγορα και απλά.

Ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής

"Όλοι ζούμε ολοένα και πιο πολυάσχολη

καθημερινότητα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να

εξοικονομούμε χρόνο στην κουζίνα και παράλληλα να

σερβίρουμε νόστιμο και θρεπτικό φαγητό στο

τραπέζι. Θέλω οι πολυάσχολοι γονείς να νιώθουν

όσο το δυνατόν πιο άνετα με τη χρήση της νέας

κουζινομηχανής, η οποία τους βοηθά να μειώσουν

το χρόνο προετοιμασίας του φαγητού και να

κερδίσουν πολύτιμο χρόνο για την οικογένεια ή τους

φίλους τους." Αυτός ο δίσκος κοπής προσαρμόζεται

εύκολα, για να μπορείτε να κόψετε μήλα, πατάτες ή

άλλα υλικά σε διάφορα μεγέθη.

Αποκλειστικές συνταγές του Jamie Oliver

Κάθε προϊόν της σειράς εργαλείων Jamie Oliver της

Philips συνοδεύεται από αποκλειστικές συνταγές του

Jamie, ώστε να μπορείτε να ετοιμάζετε διάφορα

εύκολα, σπιτικά πιάτα για όλη την οικογένεια.

Εργαλεία Jamie

"Θέλω να ενθαρρύνω περισσότερα άτομα να

απολαμβάνουν το μαγείρεμα, να νιώθουν άνετα και

να αισθάνονται αυτοπεποίθηση όσο το δυνατόν

περισσότερο. Έτσι, λοιπόν, σχεδίασα μια σειρά

εξαρτημάτων που θα ήθελα πραγματικά να έχω και

να χρησιμοποιώ ο ίδιος στην κουζίνα. Τα

εξαρτήματα της σειράς εργαλείων Jamie Oliver της

Philips διαθέτουν μια ανοιχτή μπλε απόχρωση, που

ταιριάζει ιδανικά με την απλή, ρετρό σχεδίαση της

σειράς. Θα θέλετε να δείχνετε σε όλους αυτά τα

στολίδια και όχι να τα κρύβετε στο ντουλάπι."

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Όλα τα εξαρτήματα της κουζινομηχανής Philips που

περιλαμβάνονται στη συσκευασία πλένονται στο

πλυντήριο πιάτων.

Τεχνολογία PowerChop

Η τεχνολογία PowerChop είναι ένας συνδυασμός

σχήματος λεπίδας, γωνίας κοπής και εσωτερικού

μπολ που παρέχει κορυφαίο αποτέλεσμα κοπής για

μαλακά και σκληρά υλικά. Επίσης, είναι ιδανική για

την παρασκευή πουρέ και την ανάμειξη ζύμης!

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής: 1-7 χιλ.

Χτυπητήρι αβγών: Για χτύπημα, ανακάτεμα, ανάμειξη

και πολτοποίηση

Λεμονοστείφτης: Για στείψιμο φρούτων

Εργαλείο ζύμωσης: Για (δυνατή) ζύμωση, ανάμειξη

κάθε είδους ζύμης

Αριθμός εξαρτημάτων/δίσκων: 2

Μαχαίρι για ψιλό κόψιμο από ανοξείδωτο ατσάλι:

χτύπημα, ψιλό κόψιμο, αφράτο χτύπημα,

θρυμματισμός, κόψιμο, ανάμειξη, δημιουργία χυλού,

κόψιμο κιμά

Λεπίδα S από ανοξείδωτο ατσάλι: Και

Προδιαγραφές σχεδίασης

Κάδος που συμπεριλαμβάνει καπάκι και μπλέντερ:

SAN

Χρώμα(τα): Λευκό και γαλάζιο

Δίσκοι, λεπίδα για ψιλό κόψιμο: Ανοξείδωτο ατσάλι

Δίσκοι, λεπίδα για ψιλό κόψιμο: Ανοξείδωτο ατσάλι

Κουμπιά λειτουργιών: Παλμική

Περίβλημα: ABS

Εργαλείο ζύμωσης, στείφτης: PP

Εξάρτημα συγκράτησης μαχαιριού, χτυπητήρι:

Πολυακετυλένιο

Εξάρτημα ώθησης, εσωτερικό εξάρτημα ώθησης:

ABS, SAN

Διακόπτης ταχυτήτων: ABS

Γενικές προδιαγραφές

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου: Και

Αντιολισθητικά πέλματα: Και

Ταχύτητες: 2 + στιγμιαία λειτουργία

ΣΑΛ-Μπλέντερ και μύλος (μέγ.): Έως και 20000 σαλ

ΣΑΛ-Μπολ (μέγ.): Έως και 1700 σαλ

ΣΑΛ-Μπολ (ελάχ.):

Έως και 575 σαλ

Κύρια μονάδα με μπολ: 289 x 254 x 436 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1,2 ιγ

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ασφάλεια: Καπάκι & εντοπισμός κάδου ανάμειξης,

μηχανικό φρένο για διακοπή σε 1,5 δευτ.

Τάση: 220-240 volt

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (Μ x Π x Υ): 34,5 x 53 x

27 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ): 324,3 x 273,6 x

412,1 μμ

Χώρα προέλευσης

Κίνα: Και

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2019‑04‑02

Έκδοση: 14.2.1

EAN: 08 71010 35810 17

www.philips.com

http://www.philips.com/

