
Köögikombain

Daily Collection

 
650 W

2 kiirust + impulssrežiim

2,1 l nõu

Tarvikud enam kui 15 ülesande
jaoks

 
HR7627/00

Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
Valmistage ise leiba, kooke, jooke ja muud

Sellel Philipsi Daily kollektsiooni köögikombainil on kompaktne disain, 2,1 l kauss ja hulk suure jõudlusega

tarvikuid. Maitsva koduse toidu valmistamine pole kunagi lihtsam olnud!

Võimsalt täpne

PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

Palju erinevaid retsepte

Vahustamise tarvik koore ja munavalgete jaoks

Suure jõudlusega roostevabast terasest sisestatavad terad

Terav ja tugev roostevabast terasest S-kujuline tera hakkimiseks

Kuni 5 portsjonit korraga

Lihtne kokku panna, kasutada ja puhastada

Kuna kannu keskel ei ole võlli, ei teki ka pritsmeid

40% suurem sisestustoru (võrreldes mudeliga Philips HR7625)

650-vatine mootor töötlemise tõhustamiseks

Kaks kiirust ja impulssrežiim maksimaalse kontrolli saavutamiseks

Masinpestavad tarvikud



Köögikombain HR7627/00

Esiletõstetud tooted

Kaks kiirust ja impulssrežiim

Parima tulemuse saavutamiseks kasutage

väikest kiirust (kiirus 1), et vahustada vahukoort

ja mune ning valmistada koogi- ja leivatainast.

Suurem kiirus (kiirus 2) sobib hästi sibula ja

liha hakkimiseks, suppide püreerimiseks,

smuutide valmistamiseks või köögiviljade

tükeldamiseks, viilutamiseks, riivimiseks või

hõõrumiseks.

40% suurem sisestustoru

Uuel Philips Daily kollektsiooni köögikombainil

on eelmise mudeliga HR7625 võrreldes 40%

suurem sisestustoru, millega säästate aega

puu- ja köögiviljade tükeldamise arvelt.

Roostev. terasest sisestatavad terad

Lihtsalt valige oma lemmikaine

valmistamiseks sobiv roostevabast terasest

sisestatav tera ja kinnitage see teraalusele.

Terade toimimist on parimate viilutamis- ja

riivimistulemuste saavutamiseks põhjalikult

testitud.

Jõuline töötlemine

Sellel Philipsi köögikombainil on võimas

mootor, mille abil saate valmistada kõiki oma

lemmiktoite.

Kuni 5 portsjonit korraga

Suures 2,1 l kausis (1,5 l töömahuga) saate

korraga püreerida kuni 5 portsu suppi.

Masinpestavad tarvikud

Kõiki Philipsi köögikombaini tarvikuid saab

hõlpsasti puhastada nõudepesumasina

ülemisel restil.

Vahustamise tarvik

Ideaalne tööriist munade vahustamiseks,

kloppimiseks või emulgeerimiseks või

vahukoore valmistamiseks. Parima

vahustamistulemuse saamiseks kasutage

aeglast kiirusesätet. Maitsvate magustoitude

või majoneesi valmistamine pole kunagi olnud

nii lihtne!

PowerChopi tehnoloogia

PowerChopi tehnoloogia on kombinatsioon

lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest

nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii

pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul.

See sobib ideaalselt ka püreede

valmistamiseks või koogitaina segamiseks!

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.



Köögikombain HR7627/00

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Komplektis: Lõiketera, S-kujuline tera,

Hakkimistera, Tööriist jämedaks riivimiseks,

Vahustamise tarvik, Tööriist peeneks

riivimiseks, Tööriist peeneks viilutamiseks,

Tööriist sõmerdamiseks

Üldine spetsifikatsioon

Viilutusketaste arv: 3

Kiirusesätete arv: 2 + impulssrežiim

Toote omadused: Sisseehitatud juhtmehoidik,

Libisemiskindel jalg, Impulss

Tehnilised andmed

Võimsus: 650 W

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Kannu maht: 2 l

Nõu mahtuvus: 1,75 l

Juhtme pikkus: 1,0 m

Kannmikseri p/min (max): 21 000 p/min

Nõu p/min (max): 1900 p/min

Kausi töömaht: 1,5 l

Nõu töömaht: 1,0 l

Disain

Värvus: Valge

Viimistlus

Tarvikute materjal: Roostevaba teras

Kannu materjal: Plast (SAN)

Põhikorpuse materjal: Plastik (ABS)

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 244 x 244 x 377 mm
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