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Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
Cake, brood, pizza, koekjes, smoothies, soep en meer

De nieuwe Philips-keukenrobot biedt onovertroffen prestaties, veelzijdigheid en eenvoud!

Onovertroffen resultaten bij het kneden, mixen en kloppen

Krachtige 900 W-motor voor consistente, onovertroffen resultaten

Planetaire draaibeweging voor grondig gemengde ingrediënten

7 snelheidsstanden en pulsstand voor maximale controle

Metalen kom van 4 l voor maximaal 1300 gram deeg

Metalen kneedhaak, garde en klopper ontworpen voor prestaties

Veelzijdige en hoogwaardige accessoires

Blenderbeker van 1,25 l met verwijderbaar mes dat eenvoudig te reinigen is

Food processor van 1,5 l voor snijden, hakken, raspen en granuleren

Citruspers voor vers sap in enkele minuten

Gemakkelijker dan u denkt

Unieke open arm voor moeiteloze toegang tot de kom, gemakkelijk accessoires bevestigen

Gemakkelijker te reinigen met afgeronde hoeken, afgesloten scharnier

Vaatwasmachinebestendige kom en accessoireonderdelen

Quick release-zuigvoetjes voor eenvoudig optillen en verplaatsen



Keukenrobot HR7954/00

Kenmerken

Krachtige 900 W-motor

Krachtige 900 W-motor voor consistente,

onovertroffen resultaten.

Planetaire draaibeweging

Dankzij de planetaire draaibeweging kunnen

de accessoires zowel vooruit als achteruit

kneden, mixen en kloppen, in plaats van in

een eenvoudige cirkel te draaien. Hierdoor

bereiken ze alle hoeken van de kom en worden

de ingrediënten goed vermengd.

Metalen kom met handvat, 4 l

Met de grote, robuuste metalen kom van 4 liter

kunt u op comfortabele wijze tot 1300 gram

deeg maken zodat u in een keer tot wel 4

pizza's van 30 cm of 2 broden kunt maken.

Dankzij de metalen handgreep kunt u de kom

gemakkelijk dragen en ermee gieten.

Bovendien zorgt het spatscherm ervoor dat

spatten tijdens het gebruik wordt voorkomen.

7 snelheidsstanden en pulsstand

Meerdere snelheden en pulsstanden geven

optimale controle voor een onbeperkt aantal

recepten.

Sterke metalen accessoires voor de kom

Metalen kneedhaak, klopper en garde zijn

eenvoudig in een handomdraai te plaatsen. De

speciaal ontworpen kneedhaak imiteert het

kneden met de hand voor een superglad

resultaat zonder klontjes.

Unieke open arm voor gemakkelijker gebruik

De open arm klapt omhoog in een praktische

stand, zodat u accessoires voor de kom

eenvoudig kunt bevestigen en verwijderen. Met

een simpel duwtje kunt u de arm sluiten. De

open arm biedt u ook moeiteloze toegang tot

de kom, een praktische functie bij het

controleren van vastheid of het toevoegen van

ingrediënten.

Blenderbeker, 1,25 l

Dit hoogwaardige blenderaccessoire met een

viersterrenmes op basis van toonaangevende

Philips-blendertechnologie mengt zonder

moeite fruit, pureert groenten en maalt ijs. Zo

kunt u binnen enkele minuten genieten van

heerlijke smoothies, sauzen, dips of

babyvoeding.

Food processor, 1,5 l

Gemakkelijk te bevestigen food processor kom

met speciale schijven voor snijden, hakken,

raspen of granuleren van allerlei ingrediënten,

van groenten en noten tot kaas.

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 meegeleverd

Metalen kom, 4 l

Blender, 1,2 l

Food processor met schijven, 1,5 l

Citruspers

Metalen kneedhaak

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Wit en geel

Materiaal van de behuizing: ABS

Materiaal van accessoires voor kom: Metaal

Materiaal kom: Roestvrij staal

Algemene specificaties

Snelheden: 7 + pulsstand

Technische specificaties

Vermogen: 900 W
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