
 

 

Philips Avance Collection
Urządzenie do robienia 
makaronu

Urządzenie do robienia makaronu 

z wbudowaną wagą

200 W
8 tarcz formujących

HR2382/15
Przygotuj świeży makaron w różnych wersjach poniżej 10 minut
Wbudowana waga ułatwia przygotowanie
Przygotowanie pysznego makaronu jeszcze nigdy nie było tak proste. Wystarczy dodać składniki, 
a całą resztą zajmie się nasze urządzenie. Dzięki prostemu montażowi i myciu to idealne 
rozwiązanie dla osób lubiących eksperymentować w kuchni i przygotowywać makaron w domu.

Przygotuj różne rodzaje makaronu
• Wypróbuj 8 różnych rodzajów makaronu

Wspaniałe rezultaty — szybko i prosta
• Przygotowanie 2—3 porcji (250 g) zajmuje mniej niż 10 minut
• Technologia automatycznego ważenia: nie ma potrzeby ważenia mąki
• W pełni automatyczny proces — wystarczy dodać składniki, a urządzenie zajmie się całą resztą

Odważ się przygotować pyszny i pożywny makaron
• Dobierz wartościowe składniki do swoich preferencji smakowych
• Przygotuj wyszukane dania z makaronu dla rodziny i gości
• Przygotuj zdrowy, kolorowy makaron, który pokochają dzieci



 Technologia automatycznego ważenia

Dzięki wbudowanej technologii 
automatycznego ważenia urządzenie do 
robienia makaronu Philips samo waży mąkę i 
informuje o potrzebnej ilości wody. 
Przygotowanie makaronu jeszcze nigdy nie 
było tak proste i wygodne!

Automatyczny proces

Po wybraniu programu i naciśnięciu przycisku 
rozpoczęcia urządzenia samo miesza, zagniata 
ciasto i wyciska makaron.

Wydajne wyciskanie

Zaawansowana technologia i wytrzymała 
konstrukcja urządzenia do robienia makaronu 
Philips pozwala wyciskać ciasto z siłą 725 
kilogramów, dzięki czemu przygotowanie 
makaronu odbywa się szybko, a sam makaron 
ma doskonałą teksturę i smak.

Dobierz wartościowe składniki

Dobierz wartościowe składniki do swoich 
preferencji smakowych.

Przygotuj zdrowy makaron

Przygotuj zdrowe, kolorowe makarony, które 
pokochają dzieci.

Przygotuj wyszukany makaron

Przygotuj wyszukane dania z makaronu dla 
rodziny i gości.

Różne rodzaje makaronu

W zestawie dostępnych jest 8 tarcz 
formujących do przygotowania makaronu typu 
Spaghetti, Penne, Fettuccine, Lasagna, 
Tagliatelle, Pappardelle, Angel hair oraz 
Spaghetti w grubszej wersji.
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Akcesoria
• W zestawie: Narzędzie do czyszczenia, Kubek 

pomiarowy

Dane techniczne
• Długość przewodu: 1 m
• Napięcie: 220–240 V
• Moc: 200 W
• Częstotliwość: 50–60 Hz

Projekt
• Kolor: Jasnoszara
• Kolor panelu sterowania: Czarny

Waga i wymiary
• Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.): 410 x 

310 x 370 mm

• Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 
215 × 343 × 315 mm

• Waga wraz z opakowaniem: 10,2 kg
• Waga produktu: 6,9 kg
• Wymiary otworu (dł. x szer. x wys.): 315 mm

Ogólne dane techniczne
• Liczba końcówek formujących: 8
• Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w 

zmywarce, Wyświetlacz LED, Wyłącznik, Sygnał 
gotowości, Schowek

• Wstępnie ustawione programy: 2

Wykończenie
• Materiał korpusu głównego: Szary
• Materiał akcesoriów: Plastik
•
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