
ompakt mångsidighet
K
Micro St

Philips matb

dina kökspro

av den tid d

Multif
• 7 till

Alla ti
• Alla 
ore-system och 7 tillbehör

eredare är ett utrymmes- och tidsbesparande multifunktionellt svar på alla 

blem. Med en enda apparat kan du utföra över 25 olika sysslor på bråkdelen 

et annars skulle ta. Vispa, mixa och hacka.

unktionell
behör som enkelt utför 30 funktioner

llbehör till hands
tillbehör får plats i skålen vilket ger kompakt lagring
 

Philips
Matberedare

HR7638/80



 

Tekniska specifikationer
• Motor: Universell, radio/tv-störningar 

undertrycks
• Effekt: 600 W
• Kapacitet för kaksmet: 400 g
• Skålinnehåll: 1,8 l
• Hastigheter: 2+-pulsfunktion
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Sladdlängd: 150, dubbelisolerad med gjuten 

kontakt m
• Säkerhet: Automatisk återställningsbar 

avstängning som skyddar motorn
• Färg: Vit med zinkbruna och blå detaljer

Designspecifikationer
• Hölje, degknådare, höljets överdel: PP
• Skål, lock, presskloss, mixerskål, kvarnbägare.: 

SAN
• Lock till juicer: SAN
• Insatshållare, emulgeringsskiva, knappar: ABS
• Spatel, verktygshållare, spindel, insatslock: PP
• Presskloss till juicer, sil till juicer: PP
• Metallkniv och insatser: rostfritt stål och ABS
• Knivenhet för kvarn: PP, rostfritt stål
• Filter: rostfritt stål och ABS
• Mixerbägare: PE

Tillbehör
• Kniv i rostfritt stål: För hackning, blandning, 

knådning, mosning, mixning
• Mixerbägare (1,5 liter): För blandning, mosning 

och skakning av frukter
• Knådningsverktyg: För knådning och blandning av 

alla typer av degar
• Hackkniv i rostfritt stål: För medelgrov skivning av 

grönsaker och frukt
• Insats för rivning, medium: För medelgrov rivning 

av grönsaker och frukt
• Insats för finfördelning, medium: För finfördelning 

av potatis.
• Insats för finrivning: För finrivning av frukt och 

grönsaker
• Spatel: För tömning av skålen
• Emulgeringsskiva: För vispning och 

emulgeringsanvändning
•
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