
 

 

Philips Viva Collection
Pasta- och nudelmaskin

Vit

HR2345/19

F
T
Ph
nu
ma
ärsk pasta snabbt precis som du önskar
illsätt alla ingredienser så gör maskinen resten
ilips Viva Pasta & Noodle Maker är en helautomatisk lösning så att du kan göra färsk pasta och 
dlar från grunden utan att behöva lägga en massa tid i köket eller ha stora kunskaper inom 
tlagning. Den nätta storleken gör att maskinen lätt får plats i köket och är enkel att förvara.

Snabb och enkel
• Löstagbara delar för enkel montering och rengöring
• Gör 450 gram färsk pasta och nudlar på bara 18 minuter
• Knådar automatiskt deg och matar ut många olika pastaformer

Designad för att låta stå framme på köksbänken
• Smart integrerad förvaringslåda för formskivor och nätsladd
• Kompakt storlek för att passa perfekt i köket

Skapa din egen favoritpasta och -nudlar
• Lägg till dina favoritingredienser för egna smaker
• Fyra klassiska pastatyper, t.ex. spagetti, penne, fettuccini

Utvecklad för färsk och god pasta och nudlar
• Det långa knådningsröret skapar en slät, spänstig deg
• En unikt utformad omrörarstav att blanda degen med



 Unikt utformad omrörarstav
Den unikt utformade omrörarstaven är 
utrustad med flera vinklade piggar som ser till 
att mjöl och vätska blandas jämnt och noggrant 
i hela blandningskammaren.

Långt knådningsrör
Det långa knådningsröret garanterar en 
optimal knådning, vilket resulterar i perfekt 
och spänstig deg.

Helautomatisk

Philips Viva Pasta & Noodle Maker möjliggör 
inte bara snabb och automatisk blandning, 
knådning och utmatning, den garanterar även 
bra konsistens och smak på pastan och 
nudlarna.

Färsk pasta på några minuter
Vi har gjort det enklare att göra hemlagad 
pasta. Med den helautomatiska pasta- och 
nudelmaskinen från Philips kan du göra färsk 
pasta och färska nudlar mycket oftare – 
pastamaskinen gör i princip jobbet åt dig.

Enkel användning och rengöring

De löstagbara delarna i Philips Viva Pasta & 
Noodle Maker är lätt att montera, ta isär och 
rengöra.

Fyra formskivor

För att skapa din favoritpasta fäster du helt 
enkelt en av pastaformskivorna på 
pastamaskinen. Med maskinen följer fyra 
klassiska standardskivor för spagetti, penne, 
fettuccini och lasagne. Med specialskivorna får 
du en dubbel utmatningsprocess för att 
garantera jämn pasta och jämna nudlar.

Gör dina egna pastasmaker
Genom att använda olika mjölsorter, t.ex. 
fullkorn, durum eller dinkel, kan du göra din 

pasta hälsosammare. Du kan även lägga till 
extra smak genom att använda olika 
grönsaksjuicer, t.ex. morot, rödbetor eller 
spenat.

Kompakt och modern design

Smidig och kompakt design. Du kan låta den stå 
på köksbänken eller förvara den i ett skåp utan 
att det krävs mycket utrymme.

Smart förvaring

Med den smarta inbyggda förvaringen för 
formskivor och nätsladd kan du alltid hålla 
köket rent och prydligt.
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Vikt och mått
• Förpackningens mått (LxBxH): 400 x 230 x 

323 mm
• Vikt inkl. förpackning: 6,4 kg

Tillbehör
• Medföljer: Rengöringsverktyg, Mätbägare

Tekniska specifikationer
• Effekt: 150 W
• Sladdlängd: 1 m
• Spänning: 220 - 240 V
• Frekvens: 50 Hz

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Design
• Färg: Vit
• Färg på kontrollpanelen: Skymningsgrå

Allmänna specifikationer
• Antal formskivor: 4

Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 350 x 135 x 287 mm
• Produktens vikt: 4,7 kg

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Tål att maskindiskas, 

Säkerhetsspärr

Efterbehandling
• Material, tillbehör: Plast
• Material i huvudenhet: Plast
•
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