
 

Virtuvės kombainas

Avance Collection

 
1000 W

7 greičio nustatymai ir pulsinis
rež.

Lengvas „šeši viename“
nustatymas

 

HR7974/00 Nepakartojami rezultatai pasiekiami lengviau nei

manėte
Pyragai, duona, pica, sausainiai, kokteiliai, sriubos ir dar

daugiau

Pristatome visiškai naują „Philips“ virtuvės kombainą – nepakartojami rezultatai ir

universalumas, lengviau nei manėte!

Lengviau nei manėte

Indaplovėje plaunamas indas ir priedų dalys

Suapvalinti kraštai ir uždengtas lankstas, kad būtų lengviau valyti

Unikalus atviras užraktas leidžia pasiekti indą ir lengvai pritvirtinti įrankius

Nepriekaištingi minkymo, maišymo, plakimo rezultatai

4 l metaliniame inde telpa iki 1 300 g tešlos

7 greičių nustatymai ir pulsinis režimas geriausiam valdymui

Planetarinis maišymas – kruopščiai išmaišomi produktai

Metalinis minkymo kablys, plaktuvas ir plaktuvėlis puikiai atlieka savo funkciją

Galingas 1 000 W variklis – kaskart nepriekaištingi rezultatai

Universalus ir daug priedų

1,25 l maišytuvo indas su lengvai valoma nuimama mentele

Malūnėlis

Savaiminio tiekimo mėsmalė

1,5 l virtuvės kombainas pjausto riekelėmis, kapoja, smulkina ir pjausto šiaudeliais



Virtuvės kombainas HR7974/00

Ypatybės

1,25 l maišytuvo indas

Pasaulyje pirmaujanti „Philips“ maišymo

technologija – itin našus maišymo priedas su

4 žvaigždučių ašmenimis maišo vaisius, trina

vaisius ir be vargo smulkina ledą, todėl vaisių

kokteilius, padažus, dažinius ar kūdikio maistą

paruošite vos per kelias minutes.

4 l metalinis indas su rankena

Dideliame ir patvariame 4 l metaliniame inde

galima patogiai suminkyti iki 1 300 g tešlos,

todėl iškart paruošite keturias 12  ˮpicas arba 2

kepalus duonos. Naudojantis metaline rankena

patogu paimti ir pilti. Nuo taškymosi

apsaugantis dangtis apsaugo nuo tyškalų.

7 greičių nustatymai ir pulsinis režimas

Įvairūs greičio nustatymai ir pulsinis režimas

suteikia geriausią valdymą ruošiant įvairius

receptus.

Galima plauti indaplovėje

Indaplovėje plaunamas indas ir priedai.

Lengviau valyti

Valymą palengvina suapvalinti kraštai ir dengti

tarpai. Be to, indą ir jo priedus galima plauti

indaplovėje.

Malūnėlis

Skirtas malti ir smulkinti kavos pupeles,

šokoladą, riešutus ir kitus sausus produktus.

Planetarinis maišymas

Planetarinio maišymo metu galima naudoti

minkymo, maišymo ir plakimo įrankius, o

maišymo metu atliekamas ne tik įprastas

judėjimo apskritimu, bet ir unikalūs judesiai

pirmyn ir atgal bei pasiekiami visi indo kraštai,

todėl produktai sumaišomi vienodai ir

kruopščiai.

Savaiminio tiekimo mėsmalė

Savaiminio tiekimo mėsmalė sumala xxx g

mėsos per sekundę. Su specialiu įrankiu

malimo tinklelį išvalysite lengvai ir kruopščiai.

Stiprūs metalinio indo įrankiai

Metalinis minkymo kablys, plaktuvėlis ir

plaktuvas lengvai užfiksuojami vienu

pasukimu. Specialus minkymo kablys imituoja

minkymo ranka judesius, todėl tešla yra puikiai

suminkyta ir be gumulų.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



Virtuvės kombainas HR7974/00

Specifikacijos

Pridėti priedai

4 l metalinis indas

Metalinis minkymo kablys

1,2 l maišytuvas

1,5 l virtuvės kombainas su diskais

Citr. vais. sulč.

Malūnėlis

Mėsmalė

Minkštų vaisių sulčiaspaudė

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Pilkas

Korpuso medžiaga: ABS

Dubens medžiaga: Nerūdijantis plienas

Indo įrankių medžiaga: Metalas

Techniniai duomenys

Maitinimas: 1000 W

Bendrosios specifikacijos

Greičiai: 7 + pulsavimas
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