
ompacte veelzijdigheid
C
Micro St

De keukenma

keukenproblem

een fractie van

Multif
• 7 ac

Alle a
• Alle 
ore-systeem en 7 accessoires

chine van Philips is het ruimte- en tijdbesparende multifunctionele antwoord op al uw 

en. Met dit ene apparaat kunt u meer dan 25 verschillende bewerkingen uitvoeren in 

 de tijd die het normaal in beslag neemt. Voor kloppen, mengen en hakken

unctioneel
cessoires voor moeiteloos uitvoeren van 30 functies

ccessoires bij de hand!
accessoires passen in de kom voor compacte opslag
 

Philips
Keukenmachine

HR7638/80



 

Technische specificaties
• Motor: Universeel, geen radio-/tv-storingen
• Vermogen: 600 W
• Capaciteit cakebeslag: 400 g
• Kominhoud: 1,8 l
• Snelheden: 2+ klopstand
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50-60 Hz
• Snoerlengte: 150, dubbel geïsoleerd met 

aangegoten stekker m
• Veiligheid: Automatische, opnieuw instelbare 

uitschakelfunctie die de motor beschermt
• Kleuren: Wit met zinkbruine en blauwe accenten

Ontwerpspecificaties
• Behuizing, deegkneder, deksel van behuizing: PP
• Kom, deksel, stamper, blenderkan, 

maalmolenbeker.: SAN
• Deksel van sapcentrifuge: SAN
• Inzethouder, emulsieschijf, schakelaars: ABS
• Spatel, hulpstukhouder, staaf, inzetdeksel: PP
• Stamper voor sapcentrifuge, zeef voor 

sapcentrifuge: PP
• Metalen mes en hulpstukken: roestvrij staal en 

ABS
• Mesunit van maalmolen: PP, roestvrij staal
• Filter: roestvrij staal en ABS
• Blenderbeker: PE

Accessoires
• Roestvrijstalen mes: Voor hakken, mengen, 

kneden, pureren, mixen
• Blenderbeker (1,5 l): Voor het mengen, pureren 

en shaken van fruit
• Kneedaccessoire: Voor het kneden en mixen van 

alle soorten deeg
• Roestvrijstalen hakmes: Voor het middelfijn 

snijden van groenten en fruit
• Rasp (medium): Voor het middelfijn raspen van 

groenten en fruit
• Korrelrasp (medium): Voor het raspen van 

aardappels.
• Rasp (fijn): Voor het fijnraspen van fruit en 

groente
• Spatel: Voor het leegmaken van de kom
• Emulsieschijf: Voor het (op)kloppen en emulgeren
•
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