Philips Daily Collection
Foodprocessor

HR7625

Spar plads og arbejde
Ultrakompakt design med blender
Spar plads, besvær og tid med foodprocessoren fra Philips i lodret design. Den er utrolig
kraftfuld og multifunktionel og kan tilberede alle slags ingredienser på få sekunder!
Indeholder også en blender.
Effektiv præcision
• Inklusive blender
• 500 W motor til håndtering af store mængder og tung æltning
• Nem udførelse af over 25 funktioner
• 2 hastigheder og pulse
Nem opbevaring
• Alle tilbehørsdelene kan opbevares i skålen
• Det lodrette design fylder 35% mindre på køkkenbordet
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Foodprocessor

Specifikationer
Tekniske specifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strøm: 500 W, Kina: 460 W
Frekvens: 50-60, Kina: 50 Hz
Ledningslængde: 120 cm
Motor: Universal spærring af radio/tv interferens
Farve(r): Hvid og himmelblå
Skålkapacitet: mel: 500 g
Skålkapacitet: dej: 830 g
Blenderkapacitet – flydende: 1 l
Maks. skålkapacitet: tørstof: 2 l
Skålmængde: flydende: 1,2 l
Sikkerhed: Sikkerhedslås, Mekanisk bremse på
holder stopper inden 1,5 sek.
• Hastighedsindstillinger: 2+ pulse
• Spænding: 220-240 V, Kina: 220 V

Designspecifikationer
•
•
•
•
•
•

Kabinet: ABS
Kontakt og tilbehørsholder: ABS & POM
Skål, dæksel, nedskubber: SAN & ABS
Piskeskive: ABS
Metalkniv og indsatser: rustfrit stål
Knivholder: PP og PET

Vigtigste nyheder
• Blenderglas, låg og kop: SAN, PP
• Knivholder til blenderglas: nylon 60
• Blenderkniv: rustfrit stål

MicroStore

Tilbehør

Lodret design

• Antal indsatser/diske: 3
• Riveindsats/medium: Til rivning af grønsager, frugt
og ost i mellemstørrelse
• Snitteindsats/medium: Til medium snitning af frugt
og grøntsager
• Granuleringsindsats/medium: Granulering af
kartofler, ost
• Æltetilbehør: Til almindelig og tung æltning
• Hakkekniv i rustfrit stål: Hakker, røring, piskning,
smuldrer, skærer, blanding, moser, river, miksning,
æltning
• Piskeskive: Til piskning, røring og emulgering
• Blender: Blendning, Homogenisering, Omrøring,
knusning, skumning, formaling, purering, kraftig
purering, blendning, kværning, shaking
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• Kina
•
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Med MicroStore kan du nemt opbevare alle
tilbehørsdelene i skålen.
Det særlige lodrette design betyder, at maskinen står
på 35% mindre plads i forhold til en almindelig
foodprocessor og derfor fylder meget lidt på bordet.
Dette betyder, at der nu kan blive plads til en
foodprocessor i selv det mindste køkken.

500 W motor + 2 hastigheder + pulse

Med en motor på 500 W plus 2 hastigheder og en
pulse-knap kan du vælge den hastighed, der giver det
bedste resultat

25+ funktioner

Foodprocessoren leveres med 7 tilbehørsdele til at
udføre mere end 25 funktioner. Tilbehøret, der kan
gå i opvaskemaskinen, består af en æltedel til at
blande dej og til tung æltning, en hakkekniv af rustfrit
stål til at tilberede kød og grøntsager, metalskiver til
mellemfin rivning og til granulering, en brudsikker 1,5
l blender til at blende, knuse og røre rundt i
forskellige ingredienser samt en piskeskive til
tilberedning af f.eks. flødeskum og mayonnaise.

