
 

Köögimasinad

Avance Collection

 
900 W

7 kiirust ja impulssrežiim

Lihtne kuus-ühes ülesseadmine

 

HR7958/00
Konkurentsitud tulemused oodatust lihtsamalt

Koogid, leivad, pitsa, küpsised, smuutid, supid ja muu

Tutvustame uhiuut Philipsi köögimasinat: konkurentsitu jõudlus ja mitmekülgsus

oodatust lihtsamalt!

Konkurentsitud tulemused tainasõtkumisel, segamisel, vahustamisel

Võimas 900 W mootor tagab alati konkurentsitud tulemused

Planetaarne segamine tagab põhjalikult segatud koostisained

7 kiirust ja impulssrežiim tagavad maksimaalse kontrolli

4l metallnõu mahutab kuni 1300g tainast

Metallist sõtkumiskonks, vispel ja kloppimistarvik on raskeks tööks loodud

Mitmekülgsed suure jõudlusega tarvikud

1,25l kannmikseri kann lihtsalt puhastatava eemaldatava teraga

1,5l köögikombain, mis viilutab, hakib, ribastab ja granuleerib

Tsitrusepress, millega valmistate värske mahla minutitega

Peenesti

Isesisestav hakklihamasin

Oodatust lihtsam

Ainulaadne avatud vars tagab täieliku ligipääsu nõule ja lihtsustab tarvikute

kinnitamist.

Lihtsam puhastada tänu ümaratele servadele ja kaetud hingele
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Esiletõstetud tooted

Võimas 900 W mootor

Võimas 900 W mootor tagab alati

konkurentsitud tulemused.

Planetaarne segamine

Planetaarne segamine võimaldab sõtkumise,

segamise ja vahustamise tarvikutel liikuda

lihtsa ringi asemel edasi ja tagasi, jõudes nii

nõu kõigisse nurkadesse ja andes tulemuseks

ühtlaselt ja põhjalikult segatud koostisained.

4l metallnõu koos käepidemega

Suur ja tugev 4l metallnõu võimaldab mugavalt

segada kuni 1300g tainast, nii et saate korraga

valmistada kuni neli 12-tollist pitsat või kaks

pätsi leiba. Metallkäepide muudab kandmise

ja valamise lihtsaks. Pritsmekaitse väldib

kasutamise ajal pritsmete teket.

7 valitavat kiirust ja impulssrežiim

Mitu kiirust ja impulssrežiim tagavad

maksimaalse kontrolli piiramatu arvu retseptide

jaoks.

Tugevad metallist nõutarvikud

Metallist sõtkumiskonks, kloppimistarvik ja

vispel lukustuvad lihtsalt pöörates oma kohale.

Spetsiaalse kujustusega sõtkumiskonks

imiteerib käsitsi sõtkumist, tagades ühtlase,

tükkideta taina.

Ainulaadne avatud vars lihtsustab kasutamist

Avatud vars liigub üles praktilisse asendisse,

mis võimaldab tarvikuid lihtsalt kinnitada ja

eemaldada. Selle saab ühe käega lihtsalt taas

sulgeda. Avatud vars tagab ka täieliku

ligipääsu nõule, mis on abiks konsistentsi

kontrollimisel või koostisainete lisamisel.

1,25l kannmikseri kann

Maailmatasemel Philipsi kannmikseri

tehnoloogial põhinev suure jõudlusega

mikseritarvik koos neljaharulise teraga

peenestab muretult puuvilju, püreestab

köögivilju ja purustab jääd. Nii saate nautida

smuutisid, kastmeid, dipikastmeid või

beebitoitu minutitega.

1,5l köögikombain

Lihtsalt kinnitatav köögikombaini kauss koos

spetsiaalsete ketastega kõikvõimalike

koostisainete (köögiviljadest pähklite ja

juustuni) viilutamiseks, hakkimiseks,

ribastamiseks või granuleerimiseks.

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.
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Spetsifikatsioon

Komplektisolevad tarvikud

1,2l kannmikser

1,5l köögikombain koos ketastega

4l metallnõu

Tsitrusepress

Peenesti

Hakklihamasin

Metallist sõtkumiskonks

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Värvus(-ed): Valge ja hall

Korpuse materjal: ABS

Nõutarvikute materjal: Metall

Kausi materjal: Roostevaba teras

Üldine spetsifikatsioon

Kiirused: 7 + impulss

Tehnilised andmed

Võimsus: 900 W
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