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1000 W

5-in-1 ontwerp

Kom van 3,4 l

 

HR7751/00

Op een handige manier iedere dag een verse

maaltijd

Met grote kom en kan voor het hele gezin

De nieuwe 5-in-1 Viva-keukenmachine heeft een kom van 3,4 l, een blender van

2,2 l, een sapcentrifuge en citruspers. De PowerChop-technologie zorgt voor

perfecte hakresultaten.

Supereenvoudig

Combinaties van accessoires en snelheden met kleurcodering

Vaatwasmachinebestendige accessoires

XXL-schijven van 18 cm voor snellere verwerking van alle ingrediënten

Krachtige precisie

2 snelheidsstanden en pulsknop voor maximale controle

Grote kom en blenderkan voor het hele gezin

Het juiste accessoires voor het beste resultaat

Draaibare schijf voor raspen (fijn en grof)

Citruspers en sapcentrifuge voor 2 glazen

Supersnel

1000 W: sterke motor voor snel resultaat

Roestvrijstalen mes met PowerChop-technologie
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Kenmerken

XL-kom en blenderkan

De extra grote kom van 3,4 liter heeft een

effectieve capaciteit van 2 liter voor maximaal 7

porties soep, 7 eiwitten of 1,7 kg deeg. In de

blenderkan van 2,2 liter past 1,5 liter aan

ingrediënten waarmee u tot 5 porties

smoothies in één keer kunt klaarmaken.

Accessoires/snelheden met kleurcodering

Zorg ervoor dat de kleur van de snelheid

overeenkomt met de kleur van het accessoire

voor optimale resultaten.

PowerChop-technologie

De PowerChop-technologie combineert een

optimale mesvorm, snijhoek en binnenpan

voor perfect gehakte zachte en harde

ingrediënten Ook perfect voor puree en het

mixen van cakebeslag!

XXL-schijven voor snellere verwerking

Dankzij de XXL-schijven (18 cm) levert de

Philips-keukenmachine snellere prestaties,

zodat u tijdens het koken tijd en moeite kunt

besparen.

Vaatwasmachinebestendige accessoires

Alle Philips-keukenmachineaccessoires in de

doos zijn vaatwasmachinebestendig.

Motor van 1000 W

Deze Philips keukenmachine heeft een

krachtige motor met 2 snelheden en pulsstand

voor de kracht en de bedieningsfuncties die u

nodig hebt om al uw favoriete gerechten te

bereiden.

2 snelheidsstanden en pulsknop

Voor het beste resultaat gebruikt u de laagste

snelheidsstand (snelheid 1) voor het kloppen

van slagroom, eieren, bereiden van deeg voor

gebak en brood. De hogere snelheidsinstelling

(snelheid 2) is bijzonder geschikt voor het

fijnhakken van uien en vlees, het pureren van

soep en smoothies, of het fijnmalen, raspen of

in schijven snijden van groenten.

Sapcentrifuge voor 2 glazen

Deze sapcentrifuge voor 2 glazen is een ideaal

accessoire voor het persen van sap uit alle

soorten fruit, zoals appels, wortels,

watermeloen en druiven.

Omkeerbare schijf voor raspen

De draaibare schijf voor raspen (fijn en grof) is

geschikt voor alle soorten groenten.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Accessoires

Inclusief: Mesunit S-mes, Citruspers, Mes voor

grof hakken, Emulsieaccessoire, Mes voor fijn

hakken, Keukenmachineaccessoires, Kan,

Kneedaccessoire, Omkeerbare schijf, Instelbaar

mes

Algemene specificaties

Instelbare snijschijven: 1-7 mm

Aantal snelheidsstanden: 2 + pulsstand

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig, Antislipvoetjes,

Pulstoon

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Technische specificaties

Inhoud kom: 3,4 L

Capaciteit kom: 2,4 L

Capaciteit kan: 2,2 L

Capaciteit kan: 1,75 L

Snoerlengte: 1,2 m

Frequentie: 50-60 Hz

Vermogen: 1000 W

Ontwerp

Kleur: Wit

Kleur bedieningspaneel: Viva, paars

Afwerking

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal hoofdunit: AMS-plastic
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