
 

 

Philips Viva Collection
Kompakt matberedare

850 W
31 funktioner
2-i-1-skiva
Pommes frites-skiva, 
förvaringslåda
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Nyttig, hemlagad mat, obegränsade möjligheter
Fantastiska resultat med de hårdaste ingredienserna
Om du gillar hälsosam hemlagad mat kommer du att älska vår kompakta Philips Viva-
matberedare. Vi har utformat den här serien särskilt för hektiska liv. Du kan snabbt 
förbereda fantastiska rätter, även när de innehåller tuffa ingredienser.

Designed for your busy lifestyle
• Färgkodad hastighets- och tillbehörsguide för enkel hopparning
• Snabb och enkel montering av alla delar
• Snabb behandling med stort matningsrör för minsta möjliga förarbete
• Allt-i-ett: knåda, vispa, strimla, skiva, mal och gör juice
• Kraftfull motor på 850 W för enkel bearbetning
• PowerChop-teknik för överlägset hackresultat

Compact design: less space, great performance
• Dubbelsidiga 2-i-1-skivor i rostfritt stål: strimla och skiva
• Alla tillbehör kan diskas i diskmaskin
• Mindre utrymme och förvaring i skålen för alla tillbehör
• Gör upp till 5 portioner på en gång med skålen som har en kapacitet på 1,5 l

Durable extra jar
• Tålig och genomskinlig behållare för omfattande användning



 Kraftfull motor på 850 W
Vår kraftfulla motor kan enkelt hantera en 
mängd olika ingredienser som deg, hårda 
grönsaker, kaffebönor, ost och choklad. Den 
kan även enkelt skiva och strimla.

PowerChop-teknik

PowerChop-tekniken är en kombination av 
bladens form, skärvinkeln och innerskålen som 
ger överlägset hackresultat för både mjuka och 
hårda ingredienser. Tekniken är perfekt när du 
vill göra puré och blanda till kaksmet!

Fler än 31 olika funktioner
Med fler än 31 funktioner finns det ingen gräns 
för vad du kan göra: måltider, bröd, såser, 
malda kaffebönor, juice med mera. Använd de 
högkvalitativa och flerfunktionella tillbehören 
för att hacka, göra puré och mala ingredienser 
(S-blad), eller bara skiva och strimla (2-i-1-
skiva). Vad du än känner för!

Stort matningsrör

Snabb behandling med stort matningsrör för 
minsta möjliga förarbete.

Färgkodad hastighetsvägledning
Det enda du behöver göra för att få perfekt 
resultat varje gång är att para ihop tillbehörets 
färg med samma hastighetsfärg. Använd 
hastighet 1 för att vispa grädde och ägg samt 
knåda degar. Hastighet 2 är perfekt för att 
hacka lök, mala kött, göra smoothies och 
mycket mer.

Snabb och enkel montering

Snabb och enkel montering av alla delar.

Platsbesparande design
Den kompakta Viva-matberedaren tar upp 
mindre bänkutrymme, men är ändå fullt 
utrustad med alla kökstillbehör som enkelt kan 
förvaras i förvaringslådan.

Rostfritt stål 2-i-1-skiva
Den ergonomiska, dubbelsidiga skivan gör det 
enkelt att skiva med ena sidan och strimla med 
den andra!

Upp till 5 portioner på en gång
I den rymliga skålen på 2,1 l (1,5 l 
arbetskapacitet) kan du mixa upp till 5 
portioner kall soppa på en gång.

Tillbehör som kan maskindiskas

Alla tillbehörsdelar går lätt att diska i 
diskmaskinens övre del.

Spricktålig behållare

Den tåliga behållaren på 1,5 liter har en 
arbetskapacitet på en liter för upp till fem 
smoothiesportioner på en gång.
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Tillbehör
• Medföljer: Knivenhetens S-blad, Citruspress, 

Emulgeringsredskap, Pommes frites-redskap, 
Behållare, Knådningsverktyg, Kvarn, Vändbar skiva, 
Förvaringslåda

Tekniska specifikationer
• Effekt: 850 W
• Spänning: 220-240 V
• Kapacitet: 2.1 L
• Arbetskapacitet skål: 500 g mjöl eller 1,5 L
• Frekvens: 50-60 Hz
• Maximal kraft: 850 W
• maximal hastighet: 2 + pulsfunktion
• Turboknapp: Puls

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Design
• Färg: Svart

Allmänna specifikationer
• Antal hastighetsinställningar: 2 + pulsfunktion
• Antal skärskivor: 1 (vändbar)
• Kabelhållare

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 244 x 244 x 377 mm

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Sladdförvaring, Tål att 

maskindiskas, Inbyggd sladdförvaring, 
Stabiliserande fötter, Puls

Efterbehandling
• Material, tillbehör: Metall (2-i-1-skiva) och plast 

(knådningsverktyg och emulgeringsskiva)
• Material i huvudenhet: ABS
• Kniv, material: Rostfritt stål
• Behållare, material: SAN
• Material, fruktköttsbehållare/presskloss: SAN
•
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