
 

 

Philips Robust Collection
Matberedare

1 200 W
4 l skål

HR7781/00
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öksredskap med lång livslängd
atberedare för hårda ingredienser som är lätt att rengöra
plev den här kraftfulla maskinen som kan hantera de mest krävande ingredienser med 
arta tillbehör. Den här matberedaren HR7781/00 från Philips utgör en del av Robust-
llektionen, en serie hållbara köksredskap som gör matlagning till ett nöje.

Robust konstruktion
• Spricktålig 4 l skål
• Energieffektiv 1 200 W motor
• 15 års motorgaranti
• Stabil basplatta i metall

Det nödvändiga – fulländat
• Skål med avrinningshål och tillbehör som kan maskindiskas
• Tålig hackkniv i rostfritt stål
• Innovativ degkrok för upp till 2 kg tung deg
• 3 metallskivor för att skiva, riva och strimla
• Stort inmatningsrör som klarar stora ingredienser
• Innovativ dubbelballongvisp för perfekt vispning

Teknik – på rätt ställe
• Jämna ytor utan kanter för mycket lättare rengöring



 3 metallskivor

Den har tre metallskivor i rostfritt stål: en för 
strimlor eller pommes frites, en för medeltjock 
och tunn skivning och en för medelgrov och fin 
rivning.

Skål med avrinningshål
En skål med avrinningshål samt tillbehör som 
kan maskindiskas och är särskilt utformade för 
enkel rengöring.

Spricktålig 4 l skål
Med den spricktåliga fyralitersskålen kan du 
tillreda stora volymer på en gång

Tålig hackkniv

Den tåliga hackkniven i rostfritt stål hackar 
ingredienserna perfekt på bara några sekunder.

Dubbelballongvisp

Med dubbelballongvispen kan du vispa tunn till 
medeltjock smet. Med två ballongvispar uppnår 
du resultatet snabbare. Två vispar tillför mer 
luft i äggvitor eller grädde.

Innovativ degkrok

Med de innovativa degkrokarna bereder du 
tunga ingredienser och kan hantera upp till två 
kilo deg. Krokarna arbetar mycket snabbt, och 
din deg är klar på under en minut eller några få 
minuter.

Energieffektiv 1 200 W motor

Motorn på 1 200 W i den här Philips-
matberedaren klarar mer än 2 kilo bröd- eller 
pizzadeg.

Lättare att rengöra
Matberedaren är anpassad för rengöring. De 
jämna ytorna utan kanter gör att maten inte 
fastnar, och rengöringen blir mycket enkel.

Stabil basplatta i metall

Matberedaren är tillverkad av tåliga material. 
Höljet är helt i metall och tillbehören är av 
rostfritt stål och Zytel-plast som klarar hårda 
belastningar.

Stort inmatningsrör

Det breda inmatningsröret är utformat för att 
kunna ta emot stora ingredienser och hela 
frukter så att du inte längre behöver dela dem 
i förväg.

Utökad produktgaranti

15 års garanti på motorn ges vid registrering 
inom tre månader efter köpet.
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Tillbehör
• Ballongvisp: För vispning, blandning, smetrörning 

och emulgering
• Knådningsverktyg: För knådning, kraftig knådning, 

blandning av deg
• Hackkniv i rostfritt stål: hacka, skära, smula, mosa, 

finhacka
• Antal insatser/skivor: 3
• Skiva för strimlor eller pommes frites: För strimlor 

eller pommes frites
• Dubbelsidig rivningsskiva: För medelgrov rivning 

och finrivning
• Dubbelsidig skivningsskiva: För medeltjock och 

tunn skivning

Tekniska specifikationer
• Sladdlängd: 1,5 m
• Effekt: 1200 W
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Skål, kapacitet för deg: 2 000 g
• Skål, kapacitet för torra ingredienser: 4 L
• Hastigheter: 2+-pulsfunktion
• Skål, kapacitet för mjöl: 1 000 g
• Säkerhet: Säkert låssystem för lock och skål
• Skål, volym, kapacitet för vätska: 4 L
• Högre hastighet: 1 500 rpm
• Lägre hastighet: 600 rpm

Designspecifikationer
• Färg(er): Aluminium och stengrå
• Skivor, hackkniv: Rostfritt stål

Allmänna specifikationer
• Receptbok
• Stabiliserande fötter
• Två hastigheter

Mått
• Förpackningsstorlek (B x H x D): 47,5 x 39,0 x 42,6
• Produktvikt: 8,6 kg
• Vikt inkl. förpackning: 10,4 kg

Lätt att rengöra
• Tillbehör som kan maskindiskas

Enkel att rengöra
• Skål med avrinningshål
• Jämna ytor utan kanter

Allmänna specifikationer
• Inbyggd sladdförvaring

Garanti
• Utökad garanti: 5 års produktgaranti och 15 års 

motorgaranti

Hållbarhet
• Tillverkad av återvunnet material: 25 %
• Strömförbrukning i standbyläge: 0 W
• Återvunnet material: 89 %
•
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