
 

 

Philips 7000 series
Pastamachine

ProExtrude-technologie
200 W
Wit
6 schijven
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Heerlijk verse pasta. Geen gedoe.

Naadloze technologie voor een smaakvolle pasta in minder dan 10 minuten*

Met de Philips 7000-pastamachine kunt u in minder dan 10 minuten een scala aan smakelijke, 
zelfgemaakte pastagerechten bereiden*. Dankzij de eenvoudige reiniging en grote capaciteit 
is dit het ideale hulpmiddel om thuis te genieten van verse pasta met familie en vrienden.

Naadloze technologie voor perfect gladde resultaten
• ProExtrude-technologie voor een gladde, elastische afwerking
• Perfecte mengtechnologie voor het perfecte deeg

Snel. Eenvoudig. Handig.
• Tot 8 porties* verse pasta in één keer
• Voeg de ingrediënten toe en ew pastamachine doet de rest
• Eenvoudig te reinigen ontwerp met antiaanbaklaag en vaatwasmachinebestendige onderdelen

Onbeperkte mogelijkheden voor pasta en meer!
• Pasta is slechts een begin: bereid deeg voor pizza, brood en nog veel meer
• Up to 10 shaping discs*** and cleaning tools included
• Pas uw gerechten aan uw voedingsbehoeften aan
• Bereidingstijd van heerlijke pasta minder dan 10 minuten**
• NutriU-app voor inspirerende recepten



 ProExtrude-technologie

Deze unieke technologie combineert een 
krachtige motor, een robuuste metalen 
kneedhaak en een stevig metalen voorpaneel 
voor een gladde afwerking, ongeacht de 
pastavorm die u kiest.

Perfect mixen

Het geoptimaliseerde ontwerp van de 
mengkom en de krachtige metalen staafmixer 
zorgen telkens weer voor een nauwkeurig 
bereide, gelijkmatige deegbasis.

Volledig geautomatiseerd

De Philips 7000-pastamachine is volledig 
geautomatiseerd. U stopt de ingrediënten 
eenvoudig in de machine, ontspant en laat het 

volledig geautomatiseerde proces de rest 
doen!

Grote capaciteit

Bereid tot 8 porties* heerlijke zelfgemaakte 
pasta in één keer om met familie en vrienden 
van te genieten.

Pasta binnen 10 minuten**

Maak zonder moeite binnen 10 minuten 
heerlijke verse pasta**

Eenvoudig te reinigen, duurzaam 
ontwerp

Stijlvol en duurzaam ontwerp dat in elke 
keuken past en tegelijkertijd een ervaring in 
pastabereiding garandeert die u keer op keer 

zult beleven. De antiaanbaklaag en 
vaatwasmachinebestendige onderdelen maken 
het schoonmaken van uw pastamaker een 
fluitje van een cent.

Tot 10 pastavormen***

Kies uit verschillende pastavormen om uw 
ideale gerecht te bereiden. U kunt alle schijven 
opbergen in de slimme opbergruimte van het 
apparaat, zodat u ze nooit kwijtraakt! Een 
maatbeker en speciale 
schoonmaakhulpmiddelen voor eenvoudig 
schoonmaken worden ook meegeleverd in de 
verpakking. Verkrijgbare vormschijven in de 
verpakking***: lasagne, penne, fettuccine, 
spaghetti, engelenhaar, dikke spaghetti, 
tagliatelle, pappardelle, pastaschelpen, 
paccheri.

Stap voor stap begeleiding bij recepten

Download de NutriU-app en krijg stap voor 
stap begeleiding bij een grote verscheidenheid 
aan smakelijke gewone, veganistische of 
glutenvrije recepten die zijn gemaakt door 
onze culinaire experts. U kunt onze NutriU-
app eenvoudig downloaden via de Google Play 
Store of de Apple Store.
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Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Ontwerpspecificaties
• Kleur(en): wit
• Materialen van de buitenste behuizing: plastic en 

metaal
• Materialen van de binnenste behuizing: metaal en 

plastic
• Geproduceerd in: China

Technische specificaties
• Vermogen: 200 W
• Spanning: 220 - 240 V
• Snoerlengte: 0,8 m
• Frequentie: 50-60 Hz
• Capaciteit: 700 g

Accessoires
• Maatbeker
• Schoonmaakhulpmiddel

Duurzaamheid
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Algemene specificaties
• Productkenmerken: NutriU-app, Aan/

uitschakelaar, LED-display, Easy Clean, Moderne 
en minimalistische stijl

Accessoires
• Vormschijven
• Gebruiksaanwijzing

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 883266000010
• EAN-productcode: 8720389014802

Gewicht en afmetingen
• Netto productgewicht: 6,81 kg
• Productafmetingen (hxbxd): 32,2 x 22,9 x 32,7 cm
• Productgewicht met F-box en accessories: 9,38 kg
• Afmetingen F-box (hxbxd): 33,5 x 37,0 x 41,0 cm

Algemene specificaties
• Aantal vormschijven: 6

Afwerking
• Materiaal accessoires: Plastic
• Materiaal hoofdunit: Plastic met metaal
• Materiaal staaf: Metaal
•
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* bereidingstijd van 250 g pasta (2-3 porties)
* *Portie geschat op basis van 700 g pasta
* **Het aantal vormschijven kan per model verschillen
* ***vergelijking van pasta gemaakt met 100 g tarwemeel versus pasta 

gemaakt met 100 g lupine-, linzen- of wittebonenmeel

http://www.philips.com

