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Hızlı profesyonel sonuçlar

SmartControl ile otomatik hız seçimi
Bu mutfak robotu en gelişmiş teknoloji ürünü bazı özellikleri taşımaktadır. Çok 
yönlülüğünü, her uygulama için en iyi ayarları seçen benzersiz SmartControl sistemi sağlar.

Çok yönlü
• 33 ișlev

Bir düğmeye dokunarak mükemmel sonuçlar
• SmartControl sistemi

Güçlü
• Güçlü 800 Watt motor



 SmartControl sistemi

SmartControl sistemi, her uygulama için en iyi ayarı 
otomatik olarak seçer.

Güçlü 800 Watt motor
Büyük partileri kolayca ișlemden geçirmek için güçlü 
800 Watt motor.
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33 ișlev
HR7754/01

Özellikler
Yayın tarihi 2023-04-28

Sürüm: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com
Tasarım özellikleri
• Ayarlanabilir dilimleyici disk bıçak: POM, ABS, 

paslanmaz çelik
• Metal bıçak ve ek bıçaklar: paslanmaz çelik ve ABS
• Balon çırpıcı: Metal balon, pom muhafazası
• Blender kolu, narenciye sıkacağı, yoğurma 

aksesuarı: PP
• Muhafaza, blender kapağı, yiyecek itici, gömme 

kase: PP
• Kase, kapaklar, blender kavanozu, blender kabı: 

SAN
• Meyve suyu sıkacağı: PP
• Ek bıçak tutacağı, besleme tepsisi, sosis doldurma 

aparatları: ABS
• Folyolu panel düğmesi: silikon kauçuk
• Alet tutacağı kasesi, sosis kıyma aparatı: POM
• Meyve filtresi: PP, paslanmaz çelik
• Vida kapağı ve paneli: paslanmaz çelik ve ABS
• Et kıyma makinesi ilerleme borusu ve vida mili: 

alüminyum alașımlı

Aksesuarlar
• Öğütücü ek bıçağı orta: Patatesleri küçük parçalara 

ayırmak için
• Doğrama ek bıçağı ince: Meyve ve sebzelerin ince 

doğranması için
• Ayarlanabilir dilimleyici disk bıçak: Sebze ve 

meyveleri dilimlemek için
• Paslanmaz çelik bıçak: Doğramak, karıștırmak, 

yoğurmak, püre yapmak için
• Yoğurma aparatı: Tüm hamur çeșitlerini yoğurmak 

ve karıștırmak için
• Tekli çırpıcı: Çalkalama, çırpma ve bulamaç 

hazırlama uygulamaları için
• Paslanmaz çelik bıçak: Sebze ve meyveleri orta 

kalınlıkta dilimlemek için
• Doğrama ek bıçağı orta: Sebzeleri, meyveleri orta 

kalınlıkta doğramak için
• Blender ölçeği (1,5 l): Meyveleri karıștırmak, püre 

yapmak ve çalkalanması için
• Meyve suyu sıkacağı: Taze meyve ve sebzelerin 

suyunu sıkmak için

Teknik özellikler
• Gerilim: 230 volt
• Güç: 800 W
• Kablo uzunluğu: 100, gövde üzerinde çift 

izolasyonlu fiș m
• Renkler: Gün batımı sarısı karıșık beyaz
• Frekans: 50 Hz
• Motor: Evrensel, radyo/tv etkileșimi önlenmiștir
• Hızlar: akıllı kontrol
• Güvenlik: Motoru koruyan otomatik olarak 

sıfırlanabilir kesme
• Hazne içeriği: 2,5 L
• Kek hamuru kapasitesi: 700 g
• Temizleme: Tüm aksesuarlar bulașık makinesinde 

yıkanabilir
•
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