
 

 

Philips
Virtuvinis kombainas

700 W
Kompaktiškas „du viename“ 
rinkinys
3,4 l dubuo

HR7772/00
Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų

Virtuvės kombainas su spalvų koduotės nustatymais
„Philips“ virtuvės kombainas yra daugiafunkcinis atsakymas į visas jūsų virtuvės problemas. 
Spalvinius kodus turintis priedas ir greičio nustatymai padės jums suderinti greičio ir priedų 
spalvas, kad gautumėte optimalius rezultatus.

Nereikia jokių pastangų
• Sutartinėmis spalvomis pažymėti priedų ir greičių deriniai
• Formą atitinkantys sujungimai ir įrankiai lengvam surinkimui
• Į XL padavimo vamzdį telpa nesupjaustyti vaisiai ir daržovės
• XL dubenyje telpa iki 7 porcijų vienu metu.
• Naudodami 6 priedus lengvai atliksite daugiau kaip 30 funkcijų

Galingas tikslumas
• 700 W variklis, skirtas didelių kiekių apdorojimui ir intensyviam minkymui
• 3 greičio nustatymai optimaliam greičio / priedo deriniui
• Pulsinio režimo mygtukas maksimaliam galutinių rezultatų valdymui

Patikimas ir patvarus
• Nedūžtantis ąsotis yra atsparus intensyviam naudojimui
• Tvirtas pagrindas išlieka stabilus net minkant intensyviai
• Priedai, kuriuos galima plauti indapl.



 Sutart. spalv. paž. pried. / greič.
Norėdami optimalių rezultatų suderinkite 
spalvos ir priedo spalvą.

daugiau kaip 30 funkcijų

Indaplovėje plaunami priedai yra tešlos 
minkymui ir intensyviam minkymui skirtas 
įrankis. Nerūdijančio plieno kapojimo peilis 
skirtas ruošti mėsą ir daržoves. Du metalo 
diskai naudojami vidutiniam ir smulkiam 
smulkinimui bei tarkavimui. Smūgiams atsparus 
1,5 l maišytuvas skirtas įvairių ingredientų 
trynimui, smulkinimui ir maišymui. Plakimo 
diskas yra skirtas gaminti tokį maistą kaip 
plakta grietinėlė ir majonezas.

3 greičio nustatymai
Tinkamą greitį pasirinkite naudodamiesi galingu 
700W varikliu ir 3 greičio nustatymais bei 
pulsavimo mygtuku

700 W varik., 3 greičiai, puls. rež.
Tinkamą greitį pasirinkite naudodamiesi galingu 
700W varikliu ir 3 greičio nustatymais bei 
pulsavimo mygtuku

Nedūžtantis ąsotis

Su šiuo sustiprintu plastikiniu ąsočiu išvengsite 
sudūžimo.

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Formą atitinkantys sujungimai

Formą atitinkantys sujungimai ir įrankiai 
lengvam surinkimui

Pulsinio režimo mygtukas
Pulsinio režimo mygtukas maksimaliam 
galutinių rezultatų valdymui

Tvirtas pagrindas

Tvirtas pagrindas turi siurbimo kojelę, kuri 
užtikrina jo stabilumą, netgi jei jūs jį intensyviai 
naudosite, pvz., tešlos minkymui

XL 3,4 l talpos dubuo

XL dubeniu vienu metu dideliu greičiu galima 
apdoroti: 2 l sriubos, 1,7 kg tešlos, 7 kiaušinio 
baltymus.

XL tiekimo vamzdis

Į XL padavimo vamzdį telpa nesupjaustyti 
vaisiai ir daržovės, todėl jums nebereikia jų 
pjaustyti
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Bendrosios specifikacijos
• Neslystančios kojelės

Projektinės specifikacijos
• Korpusas: ABS
• Spalva (-os): Blizganti balta, tamsiai žali akcentai, 

elegantiškas spalvinis kodavimas
• Greičio rankenėlė: ABS
• Dubuo su dangčiu ir maišytuvu: SAN
• Diskai, kapojimo ašmenys: Nerūdijantis plienas
• Funkcijų mygtukai: Pulsinis
• Minkymo priemonė, citrusinių vaisių sulčiaspaudė: 

PP
• Stūmiklis, vidinis stūmiklis: ABS, SAN
• Peilio laikiklis, apvalus plaktuvas: POM

Priedai
• Apvalus plaktuvėlis: Plakimui, maišymui ir emulsijos 

trynimui
• Minkyti skirtas įrankis: Minkymui, intensyviam 

minkymui, tešlos maišymui
• Nerūdijančio plieno peilis smulkinti: smulkinti, 

plakti, maišyti, trupinti, pjaustyti, įmaišyti, maišyti 
tyrę, kapoti

• Citr. vais. sulč.: Citrusinių vaisių spaudimui
• Įdėklų/diskų skaičius: 2
• Nedūžtantis maišytuvas: maišyti, grūsti, plakti 

putas, malti, trinti, homogenizuoti, spausti, malti, 
kratyti, maišyti

Kilmės šalis
• Kinijoje

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220-240 V
• Maišytuvo ąsočio talpa: 1,5 l
• Maitinimo laido ilgis: 120 cm
• Dažnis: 50-60 Hz
• Greičiai: 3 pulsavimo funkcija
• Birių produktų dubens talpa: 3,4 l
• Saugumas: Dangčio ir dubens aptikimas, mechaninis 

1,5 s stabdymas
• Skystų produktų dubens talpa: 2 l
• Dubens darbinė talpa, tešla: 1700 g
• Dubens darbinė talpa, miltai: 1000 g

Bendrosios specifikacijos
• Integruota laido saugykla
•
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