
 

 

Philips
Virtuvinis kombainas

HR7735/80
Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
Su „Click&Go“ surinkite akimirksniu
Greitai paruoškite maistą naudodami naująjį „Philips“ virtuvės kombainą. Jis surenkamas ir 
išardomas per kelias sekundes, nes naudojama unikali „Philips“ sukurta „Click&Go“ 
sistema, leidžianti saugiai užfiksuoti dubenį ant platformos bet kurioje padėtyje.

Paprasta naudoti ir valyti
• Lengvai suprantamos piktogramos
• Priedai, kuriuos galima plauti indapl.
• Surinkimo (išardymo) sistema „Click&Go“

Kelių funkcijų
• 29 funkcijų

Galingas
• 700 W variklis, skirtas didelių kiekių apdorojimui ir intensyviam minkymui



 29 funkcijų
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Surinkimo (išardymo) sistema 
„Click&Go“

Su sistema „Click&Go“ surinkti ir išardyti prietaisą 
galima per keletą sekundžių. Padėkite dubenį į bet 
kokią padėtį, uždarykite dangtį ir tiesiog paspauskite 
mygtuką.

Lengvai suprantamos piktogramos
Lengvai suprantamos piktogramos

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

700 W varik., 3 greičiai, puls. rež.
Tinkamą greitį pasirinkite naudodamiesi galingu 
700W varikliu ir 3 greičio nustatymais bei pulsavimo 
mygtuku
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Projektinės specifikacijos
• Metalinis peilis ir įdėklai: nerūdijantis plienas ir ABS
• Apvalus plaktuvėlis: Metalinis balionas, įspūdingas 

korpusas
• Maišytuvo rankena, citrusinių vaisių sulčiaspaudė, 

minkymo priedas: PP
• Korpusas, maišytuvo dangtis, stūmiklis, įdedamas 

dubuo: PP
• Įdėklų laikiklis: ABS
• Dubuo, dangtis, maišytuvo ąsotis, maišytuvo 

puodelis, apsauginis dangtelis: SAN
• Laikymo dėžė, plakimo diskas: PP

Priedai
• Įdėklas vidutinio stambumo granulėmis smulkinti: 

Bulvėms granuliuoti
• Plakimo diskas: Skirtas emulsijai daryti, plakti ir 

trinti
• Nerūdijančio plieno peilis: Kapojimui, maišymui, 

minkymui, trynimui, maišymui
• Minkyti skirtas įrankis: Visų rūšių tešlos minkymui 

ir maišymui
• Nerūdijančio plieno peilis smulkinti: Skirtas 

daržovėms, vaisiams, sūriui smulkinti vidutiniu 

stambumu
• Įdėklas smulkinti vidutiniu stambumu: Skirtas 

daržovėms ir vaisiams smulkinti vidutiniu 
stambumu

• Maišytuvo grafinas (1,5 L): Vaisių maišymui, 
trynimui ir plakimui

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220-240 V
• Spalva (-os): Balta spalva su oranžiniais ir kukurūzų 

lukštų geltonumo akcentais
• Maitinimas: 700 W
• Maitinimo laido ilgis: 100, su dviguba kištuko 

izoliacija m
• Dažnis: 50 Hz
• Variklis: Universalus, slopina radijo / televizijos 

sukeltus trikdžius
• Greičiai: 2+ pulsinis
• Saugumas: Automatinė, apsauganti variklį, 

atstatoma išjungimo sistema
• Dubens talpa: 3,6 l
• Dubens tūris pyrago tešlai: 700 g
• Valymas: Visus priedus galima plauti indaplovėje, 

Mygtukas lengvam valymui
•
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