
Pemproses
Makanan

HR7625

Menjimatkan ruang dan tenaga
Reka bentuk ultra padat dengan pengisar

Menjimatkan ruang, tenaga dan masa dengan Pemproses Makanan bereka bentuk menegak baru dari Philips. Ia

amat berkuasa dan mempunyai pelbagai fungsi yang menarik agar anda boleh menyelesaikan sebarang tugas

penyediaan dengan sempurna dalam masa beberapa saat! Kini merangkumi pengisar khas.

Berprestasi tinggi

Motor 500W berkuasa untuk ramuan yang paling liat

2 kelajuan dan denyutan

Termasuk pengisar

Mudah disimpan

Semua aksesori muat di dalam mangkuk untuk penyimpanan yang padat

Reka bentuk menegak mengambil sehingga 35% lebih kurang ruang dapur*



Pemproses Makanan HR7625/70

Sorotan Spesifikasi

Motor berkuasa

Motor 500W amat berkuasa. Ia akan

mencincang walau ramuan yang paling liat,

seperti kacang, coklat malah ais.

2 kelajuan dan denyutan

Pemproses Makan mempunyai dua tetapan

kelajuan untuk disesuaikan untuk ramuan liat

atau lembut. Selain itu, fungsi denyutan untuk

mencincang bawang putih atau

menghancurkan ais, contohnya.

Termasuk pengisar

Pemproses Makanan disediakan dengan 7

aksesori yang boleh menjalankan 28 fungsi.

Mereka adalah: pisau keluli tahan karat untuk

mencincang, memukul, membuat krim,

membuat serbuk berderai, memotong,

mengaup balik, melecek, mengisar,

mengadun, alat menguli untuk pengulian

(berat); sisipan menghiris untuk menghiris

sederhana sayuran & buah; sisipan memayang

untuk memayang sederhana sayuran, buah &

keju; cakera mengemulsi untuk memutar,

memukul, mengemulsi; sisipan pembutiran

untuk membuat butiran kentang; dan pengisar

untuk mengisar,

menghancurkan, pembusaan, menggiling,

memurikan (berat), menghomogen, membuat

cecair, mengisar, menggoncang, mengacau

Penyimpanan Mikro

Penyimpanan mikro membolehkan anda

menyimpan semua aksesori anda di dalam

mangkuk agar boleh disimpan dengan mudah

dan padat

Reka bentuk menegak

*Reka bentuk menegak khas dengan 35%

tapak yang lebih kecil berbanding dengan

pemproses makanan bersebelahan. Ini

menjimatkan ruang meja yang berharga dan

bererti bahawa walau dapur yang paling kecil

boleh mempunyai Pemproses Makanan.

Spesifikasi Teknikal

Kuasa: 500, China: 460 W

Frekuensi: 50-60, China: 50 Hz

Voltan: 220-240, China: 220 V

Panjang kord: 1.2 m

Motor: Universal, gangguan radio/tv ditahan

Warna: Putih terang dan biru langit

Tepung kapasiti mangkuk: 500 g

Doh kapasiti mangkuk: 830 g

Cecair kapasiti isi padu pengisar: 1 l

Kering kapasiti isi padu mangkuk: 2 l

Cecair kapasiti isi padu mangkuk: 1.2 l

Keselamatan: Sistem kunci keselamatan

untuk

mengesan tudung dan mangkuk, Brek

mekanik di pemegang alat berhenti dalam

masa 1.5saat

Kelajuan: 2 + denyutan

Spesifikasi reka bentuk

Perumah: ABS

Suis & pemegang alat: ABS & POM

Mangkuk, penutup, penolak: SAN & ABS

Cakera mengemulsi: ABS

Pisau dan sisipan logam: keluli tahan karat

Pemegang pisau: PP & PET

Balang, penutup & cawan: SAN, PP

Pemegang pisau balang pengisar: nilon 60

Pisau pengisar: keluli tahan karat

Aksesori

Alat menguli: Untuk menguli dan menguli

berat

Pisau pencincang keluli tahan karat:

Mencincang, memukul, membuat krim,

membuat serbuk berderai, memotong,

Mengaup balik, melecek, mengisar,

mengadun, menguli

Sisipan memayang sederhana: Untuk

memayang sederhana sayuran, buah-

buahan, keju

Sisipan pembutiran sederhana: Untuk

membuat butiran kentang, keju

Cakera mengemulsi: Untuk memukul,

memutar dan mengemulsi

Medium sisipan menghiris: Untuk menghiris

sederhana sayuran dan buah-buahan

Pengisar: Mengisar, menghancurkan,

membuat busa, menggiling, memuri,

Menghomogen, membuat cecair, mengisar

kering, mengocak, Mengacau, memuri berat
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