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Kom van 3,4 l

8 accessoires

 
HR7782/00

Bereid uw eten nog sneller
Getand mes voor uw keukenmachine

"Ik gebruik mijn keukenmachine iedere dag. Deze hakt er lustig op los en zorgt ervoor dat alles wat ik in de

keuken doe sneller gaat, of ik nu aan het snijden, raspen of mengen ben. De machine kan zelfs worden gebruikt

om snel ijs te maken. Deze keukenmachine is een geweldige keukenhulp." Jamie O.

Bespaart tijd bij de bereiding van vers, gezond voedsel

Instelbare snijschijf voor dunne tot dikke plakjes (1 - 7 mm)

Omkeerbare raspschijf (fijn of grof)

Twee metalen ballonkloppers voor eiwitten en room

Innovatief getand mes voor bevroren desserts

Laat u inspireren tot meer verse maaltijden

Exclusieve Jamie Oliver-recepten ter inspiratie

Bezoek www.philips.com/jamieoliver voor meer tips

Trefzeker vermogen en snelheidsstanden instellen

PowerChop-technologie voor superieure hakresultaten

Eenvoudig verwerken en moeiteloos reinigen

Vaatwasmachinebestendige accessoires



Jamie Oliver-keukenmachine HR7782/00

Kenmerken

Omkeerbare raspschijf

De bereiding van heerlijke maaltijden voor

vrienden en familie hoeft niet veel tijd te

kosten. Met deze omkeerbare raspschijf worden

uien, wortels, courgettes en aardappelen

binnen enkele seconden geraspt. Handig voor

curry, salades, stoofpot en gegratineerde

gerechten, en misschien een geweldige

manier om meer vitamines en vezels in uw

dieet te brengen!

Twee metalen ballonkloppers

Met de twee metalen ballonkloppers zorgt u

voor luchtig eiwit en perfecte slagroom. Voor

de beste, luchtige resultaten gebruikt u

snelheid 1. Heerlijke desserts maken was nog

nooit zo eenvoudig!

Innovatief getand mes

Drukke ouders kunnen hun kinderen (of

zichzelf) nu trakteren op gezonde bevroren

desserts. Dit innovatieve getande mes maakt

binnen enkele seconden 'ijs' van bevroren

bessen, yoghurt en honing. Met de getande

randen maalt u ook snel en eenvoudig

ijsblokjes.

Instelbare snijschijf

"Het leven wordt voor iedereen steeds drukker,

dus het is erg belangrijk om tijd te besparen in

de keuken maar toch lekker voedzaam eten op

tafel te zetten. Ik wil dat drukke ouders het

gebruik van de nieuwe keukenmachine zo

aangenaam mogelijk vinden. Dankzij het

apparaat zijn ze minder lang bezig in de

keuken en houden ze tijd over voor familie en

vrienden." Deze snijschijf is eenvoudig in te

stellen voor appels, aardappelen of andere

ingrediënten van verschillende dikte.

Exclusieve Jamie Oliver-recepten

Elk product in het assortiment Jamie-

keukenapparatuur door Philips Jamie Oliver

wordt geleverd met exclusieve recepten van

Jamie om u te helpen gemakkelijk verse

gerechten te bereiden waarvan het hele gezin

zal smullen.

Jamie-keukenapparatuur

"Voor mij gaat het erom om meer mensen aan

te moedigen om van koken te genieten en zich

aangenaam en zeker te voelen met behulp van

dit pakket. Mijn doel was om een assortiment

te ontwerpen dat ik zelf graag in mijn keuken

zou gebruiken. Elk product uit het assortiment

Jamie-keukenapparatuur heeft een mooi

korenbloemblauw detail. Die kleur heb ik

gekozen bij de gestroomlijnde retro vormen die

we hebben gebruikt. Spullen die gezien mogen

worden en die dus niet hoeven te worden

opgeborgen in keukenkastjes."

Vaatwasmachinebestendige accessoires

Alle Philips-keukenmachineaccessoires in de

doos zijn vaatwasmachinebestendig.

PowerChop-technologie

De PowerChop-technologie combineert een

optimale mesvorm, snijhoek en binnenpan

voor perfect gehakte zachte en harde

ingrediënten Ook perfect voor puree en het

mixen van cakebeslag!

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Accessoires

Instelbare snijschijf: 1-7 mm

Ballonklopper: Voor (op)kloppen, mixen en

emulgeren

Citruspers: Voor het persen van citrusvruchten

Kneedaccessoire: Voor het (krachtig) kneden

en mixen van deeg en beslag

Aantal hulpstukken/schijven: 2

Roestvrijstalen hakmes: kloppen, hakken,

slagroom kloppen, verkruimelen, snijden,

vouwen, stampen, vlees hakken

S-mes van roestvrij staal

Ontwerpspecificaties

Kom met deksel en blender: SAN

Kleur(en): Sprankelend wit & hemelsblauw

Schijven, hakmes: Roestvrij staal

Functieknoppen: Pulstoon

Behuizing: ABS

Kneedaccessoire, citruspers: PP

Meshouder, ballonklopper: POM

Stamper, binnenste stamper: ABS, SAN

Snelheidsknop: ABS

Algemene specificaties

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Snelheden: 2 + pulsstand

RPM-blender & maalmolen (max.): Tot 20.000

rpm

RPM-kom (max.): Tot 1700 rpm

RPM-kom (min.): Tot 575 rpm

Hoofdunit met kom: 289 x 254 x 436 mm

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,2 m

Frequentie: 50/60 Hz

Veiligheid: Deksel- en komdetectie,

mechanische rem van 1,5 seconde

Voltage: 220 - 240 volt

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (l×b×h): 34,5x53x27 cm

Afmetingen product (l×b×h):

324,3x273,6x412,1 mm

Land van herkomst

China

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑03‑28

Versie: 14.2.1

EAN: 08 71010 35810 17

www.philips.com

http://www.philips.com/

