
 

Κουζινομηχανή

Avance Collection

 

900 W,

Μεταλλικός κάδος 4L

Εύκολη ρύθμιση 4 σε 1

 

HR7954/00
Ασυναγώνιστη απόδοση, πιο εύκολα απ' ό,τι

φαντάζεστε

Κέικ, ψωμί, πίτσα, μπισκότα, smoothie, σούπες και άλλα

Σας παρουσιάζουμε την ολοκαίνουργια κουζινομηχανή της Philips - αξεπέραστη απόδοση και

ευελιξία, πιο εύκολα απ' ό,τι φαντάζεστε!

Αξεπέραστα αποτελέσματα σε ζύμωση, ανάμειξη και χτύπημα

Ισχυρό μοτέρ 900 W για αξεπέραστα αποτελέσματα

Πλανητική κίνηση για αποτελεσματική ανάμειξη των υλικών

7 ταχύτητες και στιγμιαία λειτουργία, για μέγιστο έλεγχο

Μεταλλικός κάδος 4L για έως και 1300 γρ. ζύμης

Μεταλλικό εργαλείο ζύμωσης, χτυπητήρι και εξάρτημα ανάμειξης, ειδικά σχεδιασμένα για υψηλή

απόδοση

Ευέλικτα εξαρτήματα υψηλής απόδοσης

Κανάτα μπλέντερ 1,25L με αποσπώμενη λεπίδα για εύκολο καθαρισμό

Επεξεργαστής τροφίμων 1,5L για να κόβετε σε φέτες, σε μικρά κομμάτια, για τεμαχισμό και

τρίψιμο.

Λεμονοστύφτης για φρέσκο χυμό σε μερικά λεπτά

Πιο εύκολα απ' ό,τι φαντάζεστε

Μοναδικός ανοικτός βραχίονας για πλήρη πρόσβαση στον κάδο και ευκολότερη τοποθέτηση

εξαρτημάτων

Ευκολότερος καθαρισμός, χάρη στις στρογγυλεμένες άκρες και την καλυμμένη άρθρωση

Κάδος και εξαρτήματα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Εύχρηστα αντιολισθητικά πέλματα για ανασήκωμα και μετακίνηση χωρίς κόπο
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Χαρακτηριστικά

Ισχυρό μοτέρ 900 W

Ισχυρό μοτέρ 900 W για αξεπέραστα αποτελέσματα.

Ανάμειξη με πλανητική κίνηση

Η πλανητική κίνηση στην ανάμειξη επιτρέπει στα

εργαλεία ζύμωσης, ανάμειξης και πολτοποίησης να

κινούνται με μια μοναδική κίνηση προς τα εμπρός

και προς τα πίσω και όχι απλώς σε κύκλο,

φτάνοντας σε όλες τις γωνίες του κάδου και

προσφέροντας ομαλή και αποτελεσματική ανάμειξη

των υλικών.

Μεταλλικός κάδος 4L με λαβή

Χάρη στον μεγάλο, ανθεκτικό μεταλλικό κάδο 4L που

επιτρέπει την άνετη παρασκευή έως και 1300 γρ.

ζύμης, μπορείτε να φτιάξετε έως και 4 πίτσες με

διάμετρο 12" ή 2 φραντζόλες ψωμί κάθε φορά. Η

μεταλλική λαβή διευκολύνει τη μεταφορά και το

σερβίρισμα, ενώ το προστατευτικό κάλυμμα

αποτρέπει το πιτσίλισμα κατά τη χρήση.

Έλεγχος 7 ταχυτήτων και στιγμιαία λειτουργία

Οι πολλές ρυθμίσεις ταχύτητας και η στιγμιαία

λειτουργία προσφέρουν πλήρη έλεγχο για

απεριόριστη ποικιλία συνταγών.

Ισχυρά μεταλλικά εργαλεία

Το μεταλλικό εργαλείο ζύμωσης, το εξάρτημα

ανάμειξης και το χτυπητήρι ασφαλίζουν εύκολα στη

θέση τους με μια απλή κίνηση. Το ειδικά

σχεδιασμένο εργαλείο ζύμωσης μιμείται τη ζύμωση

με το χέρι, εξασφαλίζοντας τη δημιουργία λείας

ζύμης χωρίς σβώλους.

Μοναδικός ανοικτός βραχίονας για ευκολότερη

χρήση

Ο ανοικτός βραχίονας περιστρέφεται προς τα επάνω

σε μια πρακτική θέση για να τοποθετείτε και να

αφαιρείτε τα εξαρτήματα του κάδου με ευκολία, ενώ

μπορείτε να τον κλείσετε ξανά πιέζοντας απλώς με

το ένα χέρι. Παράλληλα, ο ανοικτός βραχίονας

προσφέρει πλήρη πρόσβαση στον κάδο, μια πρακτική

δυνατότητα όταν ελέγχετε τη σύσταση του μείγματος

ή όταν προσθέτετε υλικά.

Κανάτα μπλέντερ 1,25L

Βασισμένο στην κορυφαία τεχνολογία μπλέντερ της

Philips στον κόσμο, το εξάρτημα ανάμειξης υψηλής

απόδοσης διαθέτει λεπίδα 4 αστέρων για ανάμειξη

φρούτων, πολτοποίηση λαχανικών και θρυμματισμό

πάγου χωρίς κόπο. Έτσι μπορείτε να απολαύσετε

δροσιστικά ποτά, σάλτσες, ντιπ ή βρεφικές τροφές

σε λίγα λεπτά.

Επεξεργαστής τροφίμων 1,5L

Οι ειδικοί δίσκοι για να κόβετε σε φέτες, σε μικρά

κομμάτια, για τεμαχισμό ή τρίψιμο τοποθετούνται

εύκολα στον κάδο της κουζινομηχανής, για

επεξεργασία διάφορων υλικών, από λαχανικά και

ξηρούς καρπούς μέχρι τυριά.

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

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Μεταλλικός κάδος 4L: Και

Μπλέντερ 1,2 L: Και

Επεξεργαστής τροφίμων με δίσκους 1,5 L: Και

Λεμονοστείφτης: Και

Μεταλλικό εργαλείο ζύμωσης: Και

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Λευκό και κίτρινο

Υλικό περιβλήματος: ABS

Υλικό εξαρτημάτων κάδου: Μεταλλικό

Υλικό μπολ: Ανοξείδωτο ατσάλι

Γενικές προδιαγραφές

Ταχύτητες: 7+ στιγμιαία λειτουργία

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 900 W
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