
 

 

Philips
Virtuves kombains

350 W
2,1 l bļoda

HR7605/10
Liela vietas ekonomija

Vienkārši uzglabājams virtuves kombains
Šis daudzfunkciju Philips virtuves kombains ietaupa vietu un laiku, kā arī ir lielisks risinājums 
visiem ar virtuvi saistītiem darbiem. Salīdzinot ar citām metodēm, ar šo ierīci var veikt 
vairāk nekā 15 dažādus darbus vienā acumirklī.

Jaudīga precizitāte
• Jaudīgs 350 vatu motors cietākajām sastāvdaļām
• Viegli veic vairāk nekā 15 funkcijas

Kompakts
• Pietiekami mazs, lai iederētos jebkurā trauku skapī
• Visi piederumi ir ievietojami traukā kompaktai uzglabāšanai.



 Patiešām kompakts

Pietiekami mazs, lai iederētos jebkurā trauku skapī

MicroStore

Microstore ļauj jums glabāt visus piederumus traukā, 
kas ir vienkārši un kompakti.

Vairāk nekā 15 funkcijas

Virtuves kombains ir komplektā ar pieciem dažādiem 
piederumiem, kas ļauj tam veikt vairāk nekā 15 
dažādas funkcijas. Šie piederumi, kurus var mazgāt 
trauku mazgāšanas mašīnā, ir: mīcīšanas piederums 
sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša 
tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu 
smalcināšanai, metāla disku ieliktņi vidējai 
smalcināšanai un drupināšanai, emulģējošs disks 
putukrējuma un majonēzes pagatavošanai.

Jaudīgs 350 vatu motors
Jaudīgs 350 vatu motors cietākajām sastāvdaļām
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Izcelsmes valsts
• Ungārija

Dizaina specifikācijas
• Korpuss: PP
• Trauks, vāks, spiednis: SAN
• Emulģējošs disks: ABS
• Metāla nazis un ieliktņi: nerūsējošs tērauds un ABS
• Slēdzis un piederumu turētājs: POM

Piederumi
• Granulējošs ieliktnis: Kartupeļu, siera 

sadrupināšanai
• Nerūsējoša tērauda kapājamais nazis: smalcināšana, 

jaukšana, mīcīšana, stampāšana, jaukšana
• Smalcinātājs: Vidējai dārzeņu un augļu smalcināšanai
• Šķēlēšanas ieliktnis: Vidējai dārzeņu un augļu 

griešanai šķēlītēs
• Ieliktņu/disku skaits: 3
• Emulģēšanas disks.: Kulšana, Putošana, 

Emulģēšanas lietojums

Tehniskās specifikācijas
• Vada garums: 75 cm
• Krāsa(s): Balta ar minerālu zaļiem akcentiem
• Spriegums: 220–240 V
• Strāvas padeve: 350 W
• Frekvence: 50–60 Hz
• Motors: Universāls, neietekmē radio/tv darbību
• Ātrumi: 1+ pulsācija
• Drošība: Automātisks atiestatāms noslēgs pasargā 

motoru
• Trauka saturs: 2,1 l
• Kūku mīklas tilpums: 250 g
•
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