
 

 

Philips Daily Collection
Kompaktais virtuves 
kombains

700 W
16 funkcijas
Disks “divi vienā”
Uzglabāšana bļodā

HR7310/00
Baudiet viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
pateicoties noderīgajiem piederumiem un vietu taupošajam dizainam

Ja jums garšo veselīgi, mājās gatavoti ēdieni, bet ir aizņemts dienas grafiks, jums noteikti patiks 
šis Philips Daily kolekcijas virtuves kombains. Šī kompakto ierīču kolekcija ir veidota īpaši jūsu 
aizņemtajam dzīvesstilam. Ar šīm ierīcēm jūs varēsiet ātri un viegli pagatavot izcilus ēdienus.

Veidots jūsu aizņemtajam dzīvesstilam
• Jaudīgs 700 W motors izciliem rezultātiem
• Ātrumu vadība un piederumi ar krāsu apzīmējumiem vieglai savietošanai
• Ātra un vienkārša visu daļu salikšana
• Ātra pagatavošana ar lielu padevējcauruli, kas prasa minimālu iepriekšēju sagriešanu
• Ērta daudzfunkcionāla ierīce: mīca, kuļ, rīvē, griež šķēlēs

Compact design takes less space, not performance
• Mazāka pamatne un visu piederumu uzglabāšana bļodā
• Divpusējie nerūsējošā tērauda diski “divi vienā”: rīvēšanai un griešanai šķēlēs
• Pagatavojiet līdz pat 5 porcijām vienā piegājienā ar 1,5 l bļodas tilpumu
• Visus piederumus var mazgāt trauku mazg. mašīnā



 Vairāk nekā 16 funkciju
Vairāk nekā 16 funkcijas paver visas iespējas 
gatavošanai: maltītēm, maizei, mērcēm un daudz kam 
citam. Izmantojiet augstās kvalitātes un 
daudzfunkcionālos piederumus, lai sasmalcinātu, 
pagatavotu biezeņus un sasmalcinātu sastāvdaļas ar S-
asmeni vai sagrieztu šķēlēs un sarīvētu ar disku “divi 
vienā”. Lai ko jūs vēlētos pagatavot, kuliet, putojiet, 
mīciet un dariet jebko citu.

Jaudīgais 700W motors

Mūsu jaudīgais motors prot viegli apstrādāt dažādas 
sastāvdaļas, sākot ar maizes mīklu un beidzot ar 
cietiem dārzeņiem, sieru un šokolādi. Tas arī viegli 
griež šķēlēs un rīvē.

Liela padevējcaurule

Ātra pagatavošana ar lielu padevējcauruli, kas prasa 
minimālu iepriekšēju sagriešanu.

Ātrumu vadība ar krāsu apzīmējumiem
Lai ik reizi sasniegtu izcilus rezultātus, vienkārši 
izmantojiet piederumu ar tādu pašu krāsu kā 
ātrumam. Izmantojiet 1. ātrumu, lai sakultu 
putukrējumu, olas, pagatavotu konditorejas 

izstrādājumus un maizes mīklas. 2. ātrums ir ideāli 
piemērots sīpolu un gaļas sasmalcināšanai, smūtiju 
pagatavošanai un ne tikai tam.

Ātra un vienkārša salikšana

Ātra un vienkārša visu daļu salikšana.

Dizains, kas aizņem mazāk vietas
Kompaktais Daily virtuves kombains aizņem mazāk 
vietas uz darba virsmas, tomēr tas ir pilnībā aprīkots 
ar visām virtuvē nepieciešamajām ierīcēm, kas ir 
viegli uzglabājamas bļodā.

Nerūsējošā tērauda disks “divi vienā”
Ergonomisks divpusējais disks ļauj viegli griezt šķēlēs 
ar no vienas puses un rīvēt no otras!

Līdz pat 5 porcijām vienā piegājienā
Lielā 2,1 l bļoda (1,5 l darba tilpums) ļauj sablendēt 
līdz pat 5 zupas porcijām vienā piegājienā.

Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājami 
piederumi

Visas piederumu daļas ērtai mazgāšanai var ievietot 
trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā.
HR7310/00

Specifikācijas
Izcelsmes valsts
• Ražots: Ķīna

Piederumi
• Iekļauts: Asmeņu bloks, S veida asmens, Putošanas 

rīks, Mīcīšanas piederums, Abpusējs disks

Tehniskā specifikācija
• Spriegums: 220–240 V
• Jauda: 700 W
• Krūzes tilpums: 2.1 l
• Bļodas darba tilpums: 1,5 (vai 500 g miltu) l
• Frekvence: 50–60 Hz
• Maksimāla jauda: 700 W
• maksimālais ātrums: 2 un puls. režīmi
• Turbo poga: Impulsa rež.

Izskats
• Krāsa: Balta

Svars un izmēri
• Produkta izmēri (GxPxA): 244x244x377 mm

Vispārējas specifikācijas
• Šķēlēšanas disku skaits: 1 (divpusējs)
• Produkta funkcijas: Vada glabātuve, Mazgājams 

trauku mazg. mašīnā, Iebūvēta vada glabātuve, 
Neslīdoša pamatne, Impulsa rež.

• Ātruma iestatījumu skaits: 2 un puls. režīmi
• Kabeļa turētājs

Pabeigšana
• Galvenā korpusa materiāls: ABS
• Materiālu īpašības: Metāls (disks “divi vienā”) un 

plastmasa (mīcīšanas piederums un disks emulsijas 
veidošanai)

• Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Biezumu tvertnes/bīdņa materiāls: SAN

Apkope
• 2 gadu vispasaules garantija
•
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