
Matberedare

Viva Collection

 
750 W

Kompakt 3-i-1-konstruktion

2 l skål

 
HR7830/53

Maximal variation på recept, minimal ansträngning
Gör hembakade kakor, gratänger, sallader och mycket mer

Den här matberedaren från Philips är en 3-i-1-enhet med en skål på 2 l, en mixer och ett kvarntillbehör. Den har

även 4 skivor i rostfritt stål så att du enkelt kan variera dina favoritrecept på många olika sätt. Förvaring för

tillbehör medföljer.

Kraftfull precision

2 hastighetsinställningar och puls för maximal kontroll

750 W motor för kraftfull bearbetning

Tillbehör för att enkelt utföra fler än 28 funktioner

Upp till 5 portioner på en gång

Enkelhet

Färgkodade tillbehörs- och hastighetskombinationer

Formpassade kopplingar och verktyg för enkel montering

Praktisk förvaringsenhet för tillbehör medföljer

Tillförlitlig och hållbar

Spricktålig behållare som tål intensiv användning

Tillbehör som kan maskindiskas

Skivor som skivar, hackar, finfördelar och gör pommes frites

Stadig basplatta som står stabilt, också vid knådning



Matberedare HR7830/53

Funktioner

Bearbetar ingredienserna kraftfullt

Den här matberedaren från Philips har en

kraftfull motor med 2 hastigheter och

pulsfunktion, så att du kan laga dina

favoritrecept med full kraft och kontroll.

2 hastighetsinställningar och puls

Du får bäst resultat om du använder den lägre

hastigheten (hastighet 1) när du vispar grädde

eller ägg och när du knådar deg. Den högre

hastigheten (hastighet 2) passar bäst till att

hacka lök och skära kött, blanda soppor eller

smoothies och till att skiva, hacka och riva

grönsaker.

Tillbehör för 28+ funktioner

Tillbehören, som tål maskindisk, är ett

knådningsverktyg för att blanda och knåda deg,

en hackkniv i rostfritt stål för att bereda

kött och grönsaker, olika skivor för att skiva och

finfördela, en spricktålig mixer på 1 l för att

blanda, krossa och röra olika ingredienser, en

emulgeringsskiva för att bereda till exempel

vispad grädde och majonnäs, samt en

hackkvarn för att mala till exempel kaffebönor

Upp till 5 portioner på en gång

I den rymliga skålen på 2 l kan du mixa upp till

5 portioner soppa på en gång.

Färgkodade tillbehör/hastigheter

Matcha hastighetens färg med tillbehörets för

optimala resultat.

Förvaringsenhet för tillbehör medföljer

Med förvaringslådan för tillbehör har du alltid

tillbehören till Philips-matberedaren enkelt till

hands. Dessutom är de vassa delarna i rostfritt

stål skyddade så att ingen behöver skada sig!

Formpassade kopplingar och verktyg

Den här matberedaren från Philips är

konstruerad så att den är enkel att sätta ihop.

Delarna kopplas ihop med ett klick tack vare

tillbehörens smarta formpassning.

Skivor i rostfritt stål

Med skivorna i rostfritt stål går det snabbt att

bereda matvarorna så att du kan ägna mindre

tid åt matlagningen.

Spricktålig behållare

Spricktålig behållare som tål intensiv

användning

Stadig basplatta

Stadig basplatta som står stabilt, också vid

knådning

Tillbehör som kan maskindiskas

Alla tillbehör som medföljer matberedare från

Philips tål maskindisk.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Designspecifikationer

Färg(er): Gråmetallic

Tekniska specifikationer

Mixerskålens maxkapacitet: 1,25 l

Mixerskålens arbetskapacitet: 1 L

Skål, kapacitet för deg: 830 g

Skål, kapacitet för torra ingredienser: 1,2 L

Skål, kapacitet för mjöl: 500 g

Skål, kapacitet för vätska: 1,2 L

Skålens maxkapacitet: 2 L

Skålens arbetskapacitet (torr): 1,2 l

Skålens arbetskapacitet (mjöl): 500 g

Skålens arbetskapacitet (vätska): 1,2 l

Frekvens: 50-60 Hz

Minihackare, kapacitet: 250 ml

Sladdlängd: 1 m

Säkerhet: Lock- och skålavkänning, mekanisk

broms, 1,5 s

Säkerhet: Lock- och skålavkänning, mekanisk

broms, 1,5 s

Hastigheter: 2+-pulsfunktion

Spänning: 220-240 V

Medföljande tillbehör

Förvaringslåda för tillbehör

Knivenhet

Mixerskål

Emulgeringsskiva

Pommes frites-skiva

Finfördelningsskiva

Knådningsverktyg

Minihackare

Vändbar skiva för skivning: rivningsskiva (grov

och fin)

Slickepott
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