
Кухненска машина

Avance Collection

  900 W

7 скорости и импулсен режим

Лесна настройка 6 в 1

 
HR7955/00

Несравними резултати, по-лесни от очакваното
Сладкиши, хляб, пица, курабийки, плодови кремове, супи и още

Представяме изцяло новата Philips Kitchen Machine - несравнима ефективност и гъвкавост, по-лесно, отколкото си мислите!

Ненадминати резултати при месене, миксиране, разбиване

Мощен 900 W мотор за последователни, несравними резултати

Planetary Mixing Action за добре миксирани съставки

4 л метална купа за до 1300 грама тесто

7 скорости и импулсен режим за максимален контрол

Метална кука за месене, телена бъркалка и лентова бъркалка, проектирани за ефективност

По-лесно, отколкото очаквате

По-лесно почистване със заоблени краища, покрита панта

Уникално отворено рамо за достъп до купата, по-лесни за закрепяне инструменти

Крачета тип вендуза с бързо освобождаване за повдигане и местене без усилия



Кухненска машина HR7955/00

Акценти Спецификации

Мощен 900 W мотор

Мощен 900 W мотор за последователни, несравними

резултати.

Planetary Mixing Action

Planetary Mixing Action позволява на инструментите

за месене, миксиране и разбиване да се движат по

уникален начин, съчетаващ движение напред и назад,

а не просто в кръг, достигайки всички краища на

купата и постигайки гладки, добре миксирани

съставки.

7 настройки за скорост и импулсен режим

Множеството скорости и импулсният режим дават

максимален контрол за неограничено разнообразие

от рецепти.

4 л метална купа с дръжка

Голямата, здрава 4 л метална купа може

безпроблемно да меси до 1300 грама тесто, за да

приготвите до 4 пици с размер 12" или 2 хляба

наведнъж. Металната дръжка улеснява носенето и

изсипването. А защитата от пръски предотвратява

разплискването при употреба.

Здрави инструменти на металната купа

Металната кука за месене, лентовата бъркалка и

телената бъркалка се заключват на място лесно само

със завиване. Специално проектираната кука за

месене подражава на ръчното месене, за да осигури

гладко тесто без бучки.

По-лесно почистване

Проектирана със заоблени краища и покрити

празнини за лесно, плавно почистване. Плюс

подходящи за съдомиялна машина купа и аксесоари.

Уникално отворено рамо за по-лесна употреба

Отвореното рамо се извърта нагоре в практична

позиция, за да можете лесно да закрепяте и

отделяте инструментите на купата. То може да се

затваря отново с лесно натискане с една ръка.

Отвореното рамо също ви дава пълен достъп до

купата, практична характеристика, когато

проверявате консистенцията или добавяте съставки.

Крачета тип вендуза с бързо освобождаване

Специално проектирани крачета тип вендуза с бързо

освобождаване, за да можете просто да дръпнете и

повдигнете без усилия.

Аксесоари

Приложено: Кана, Инструмент за месене

Дизайн и покритие

Цвят (цветове): Бяло и сиво

Материал – кана: Неръждаема стомана

Материал на приставките: Неръждаема стомана

Материал на основното тяло: ABS пластмаса

Общи спецификации

Брой настройки за скоростта: 7 + импулсен режим

Функции на продукта: Неплъзгащи се крачета,

Импулсно

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Технически данни

Капацитет на купата: 4 л

Захранване: 900 W
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