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HR7625/70

Säästä aikaa ja vaivaa
Erittäin pienikokoinen monitoimikone ja tehosekoitin

Säästä tilaa, työtä ja aikaa Philipsin HR7625/70-monitoimikoneen avulla. Se on erittäin tehokas ja

monikäyttöinen - käsittelet ruoka-aineet juuri haluamallasi tavalla muutamassa sekunnissa. Mukana

tehosekoitin.

Erittäin tarkka

Mukana tehosekoitin

500 watin moottori suurten määrien käsittelemiseen ja kovaan alustamiseen

Yli 25 kätevää toimintoa

2 nopeutta ja sykäystoiminto

Helppo säilyttää

Kaikki lisäosat voi säilyttää kätevästi kulhossa

Muotoilun avulla koneen tilantarve keittiössä vähenee 35 %



Monitoimikone HR7625/70

Kohokohdat Tekniset tiedot

MicroStore

MicroStoren kulhossa voit säilyttää kaikki

lisäosat helposti ja kätevästi.

Kapea muotoilu

Erityisen muotoilun ansiosta pöytätilan tarve

on 35 % pienempi kuin muilla vastaavilla

monitoimikoneilla. Työtilaa säästyy, ja

monitoimikone sopii pienimpäänkin keittiöön.

Moottori 500 W, 2 nopeutta, sykäys

500 watin moottorin, 2 nopeusasetuksen ja

sykäyspainikkeen avulla valitset oikean

nopeuden ja saat parhaan tuloksen

25+ toimintoa

Monitoimikoneessa on 7 lisäosaa, joiden

avulla sillä on yli 25 erilaista käyttötapaa.

Konepestävät lisäosat ovat vaivausosa

taikinoiden sekoittamiseen ja kovaan

alustamiseen, lihan ja kasvisten leikkuuterä

ruostumatonta terästä, metalliset silppurilevyt

ohuen tai keskikokoisen raasteen tekemiseen,

iskunkestävä tehosekoitin (koko 1,5 l)

ainesosien sekoittamiseen ja murskaamiseen

ja vispilälevy esimerkiksi kermavaahdon ja

majoneesin valmistamiseen.

Tekniset tiedot

Virta: 500 W, Kiina: 460 W

Taajuus: 50–60, Kiina: 50 Hz

Johdon pituus: 120 cm

Moottori: Yleinen yhteensopivuus, ei

radio-/tv-häiriöitä

Väri(t): Valkoinen ja vaaleansininen

Kulhon tilavuus, jauhot: 500 g

Kulhon tilavuus, taikina: 830 g

Tehosekoittimen tilavuus, neste: 1 V

Kulhon tilavuus, kuivat aineet: 2 V

Kulhon tilavuus, neste: 1,2 V

Turvallisuus: Turvajärjestelmä kannen ja

kulhon tunnistamiseen, Mekaaninen pysäytys

telineessä pysäyttää 1,5 sekunnissa.

Nopeudet: 2 + sykäystoiminto

Jännite: 220–240 V, Kiina: 220 V

Muotoilutiedot

Kotelo: ABS

Kytkin ja pidike: ABS & POM

Kulho, kansi, syöttöpainin: SAN & ABS

Vispilälevy: ABS

Metallinen terä ja lisäosat: ruostumatonta

terästä

Teränpidike: PP ja PET

Sekoitinkannu, kansi ja kuppi: SAN, PP

Sekoitinkannun teränpidike: nailon 60

Sekoitinterä: ruostumatonta terästä

Lisätarvikkeet

Lisäosien/levyjen määrä: 3

Raasteterä, keskikoko: Keskikokoisen

raasteen tekemiseen kasviksista ja hedelmistä

ja

juustosta

Viipalointiterä, keskikoko: Keskikokoisten

viipaleiden tekemiseen kasviksista ja

hedelmistä

Rakeistusosa, keskikoko: Perunoiden ja

juuston raastamiseen

Vaivausosa: Alustamiseen ja kovaan

alustamiseen

Leikkuuterä ruostumatonta terästä:

silppuamiseen, vatkaamiseen,

vaahdottamiseen, murskaamiseen,

leikkaamiseen, kääntelyyn, muussaamiseen,

jauhamiseen, sekoittamiseen, alustamiseen

Vispilälevy: Vispaamiseen, vatkaamiseen ja

emulsioiden tekemiseen

Tehosekoitin: Sekoittaminen, Tasaisten

seosten tekemiseen, Kevyeen sekoittamiseen,

murskaamiseen, vaahdottamiseen,

jauhamiseen, soseuttamiseen,

voimakkaaseen soseuttamiseen,

nesteyttämiseen, rouhimiseen, pirtelöiden

tekemiseen

Alkuperämaa

Kiina
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