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900 W-os, kis méretű

4 literes fémedény

Egyszerűen összeszer., 4az1-
ben kialak.

 

HR7954/00

Tökéletes eredmények, könnyebben, mint

gondolná
Sütemények, kenyér, pizza, apró sütemények, turmixok,

levesek stb.

Az új Philips konyhagép verhetetlen teljesítményt és sokoldalúságot és

hihetetlenül egyszerű használatot nyújt.

Verhetetlen eredmények a dagasztás, a keverés és habverés terén

Nagy teljesítményű 900 W-os motor az egyenletes, verhetetlen eredmények

érdekében

Planetáris keverés a hozzávalók alapos összekeverése érdekében

7 sebességfokozat és impulzuskapcsoló a tökéletes szabályozás érdekében

4 literes fém edény akár 1300 g tésztához

A fém dagasztóhorog, a keverő és a habverő a következők teljesítésére lett tervezve:

Sokoldalú, nagy teljesítményű tartozékok

1,25 literes turmixkehely könnyen tisztítható, kivehető vágókéssel

1,5 literes konyhai robotgép, mely szeletel, vág, aprít és darál

Citrusprés friss gyümölcslé készítéséhez néhány perc alatt

Egyszerűbb, mint gondolná

Egyedi felnyitható kar az edény teljes hozzáférése és a tartozékok könnyebb

behelyezése érdekében

A lekerekített széleket és bevont csuklót egyszerűbb tisztítani

Mosogatógépben mosható edény és tartozék alkatrészek

Gyorsan kioldódó tapadókorongos lábak a könnyed emelés és mozgatás érdekében
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Fénypontok

Nagy teljesítményű, 900 W-os motor

Nagy teljesítményű 900 W-os motor az

egyenletes, verhetetlen eredmények

érdekében.

Planetáris keverés

A Planetáris keverés funkció lehetővé teszi,

hogy a dagasztó, a keverő és habverő eszközök

egyedi előre-hátra mozgást végezzenek az

egyszerű körmozgás helyett, így az edény

minden sarkát elérik, s ezáltal egyenletesen,

alaposan összekeverik a hozzávalókat.

4 literes fém edény fogantyúval

A nagy méretű, robusztus, 4 literes fém

edénnyel kényelmesen dagaszthat akár 1300

g tésztát, így egy menetben elkészíthet akár 4

db 12"-es pizzát vagy 2 db kenyeret. A fém

fogantyú megkönnyíti a hordozást és az öntést,

míg a kifröccsenésgátló fedél megakadályozza

a keverék kifröccsenését használat közben.

7 sebességszabályozás és impulzuskapcsoló

A többféle sebesség és az impulzuskapcsoló

korlátlan lehetőségeket nyit a legkülönfélébb

receptek terén.

Masszív fémedények

A fém dagasztóhorog, a habverő és a keverő

egyetlen fordulattal könnyen beilleszthető a

helyére. A speciálisan kialakított

dagasztóhorog a kézi dagasztást utánozza, és

sima, csomómentes tésztát készít.

Egyedi felnyitható kar az egyszerűbb

használat érdekében

A felnyitható kar praktikus helyzetbe nyílik fel,

így az edénybe könnyen behelyezhetők, illetve

kivehetők a különböző tartozékok.

Egyetlen kézmozdulattal újra lezárható. A

felnyitható kar teljes hozzáférést biztosít az

edényhez, ami nagyon hasznos funkció a

hozzávalók hozzáadása vagy állapotuk

ellenőrzése során.

1,25 literes turmixkehely

A világszínvonalú, vezető Philips turmixolási

technológián alapuló, nagy teljesítményű, 4

csillagos vágókéssel felszerelt turmixgép

tartozékkal könnyedén turmixolhat

gyümölcsöket, pürésíthet zöldségeket vagy

apríthat jeget. Így néhány perc alatt

elkészítheti a turmixitalokat, szószokat,

mártásokat vagy bébiételeket.

1,5 literes konyhai robotgép

A konyhai robotgép edényéhez könnyű

csatlakoztatni a szeletelő, vágó, aprító vagy

daráló tárcsákat, mely a hozzávalók széles

körének feldolgozására alkalmasak a

zöldségektől a dión át a sajtokig.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Mellékelt tartozékok

4 literes fémedény

1,2 l-es turmixgép

1,5 literes konyhai robotgép tárcsákkal

Citrusprés

Fém dagasztóhorog

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Fehér-sárga

készülékház anyaga: ABS

A tál eszközei: Fém

A tál anyaga: Rozsdamentes acél

Általános jellemzők

Sebességfokozatok: 7 + impulzus

Műszaki adatok

Tápellátás: 900 W
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