
 

 

Philips Daily Collection
Matberedare

650 W
2 hastigheter + pulsfunktion
Skål på 2,1 l
Tillbehör för mer än 15 
funktioner

HR7627/00
Maximal variation på recept, minimal ansträngning
Gör hembakat bröd, kakor, drycker och mycket mer
Den här matberedaren från Philips Daily Collection-serien har en kompakt design med 
en skål på 2,1 l och en mängd kraftfulla tillbehör. Det är enklare än någonsin att laga utsökt 
hemlagad mat!

Kraftfull precision
• PowerChop-teknik för överlägset hackresultat

Maximal variation på recept
• Emulgeringsredskap för grädde och äggvita
• Skivtillbehör i rostfritt stål med höga prestanda
• Vasst och starkt S-blad i rostfritt stål för hackning
• Upp till 5 portioner på en gång

Enkel att montera, använda och rengöra
• Inget spill i mitten av skålen eftersom den inte har någon inre axel
• 40 % större matningsrör (jämfört med Philips HR7625)
• 650 W motor för kraftfull bearbetning
• 2 hastighetsinställningar och puls för maximal kontroll
• Tillbehör som kan maskindiskas



 2 hastighetsinställningar och puls

Du får bäst resultat om du använder den lägre 
hastigheten (hastighet 1) när du vispar grädde 
eller ägg och när du knådar deg. Den högre 
hastigheten (hastighet 2) passar bäst till att 
hacka lök och skära kött, blanda soppor eller 
smoothies och till att skiva, hacka och riva 
grönsaker.

40 % större matningsrör

Philips matberedare i Daily Collection 
levereras med ett matningsrör som är 40 % 
större än föregående HR7625-modell, som gör 
att frukter och grönsaker inte behöver skäras i 
förväg.

Skivtillbehör i rostfritt stål

Välj helt enkelt den högra rostfria 
stålskiveinsatsen för att förbereda din 
favoritingrediens och klicka på det på 
skivhållaren. Prestanda har testats mycket för 
att ge bästa skivnings- och rivningsesultat.

Bearbetar ingredienserna kraftfullt

Den här matberedaren från Philips har en 
kraftfull motor så att du kan laga dina 
favoritrecept med full kraft och kontroll.

Upp till 5 portioner på en gång

I den rymliga skålen på 2,1 l kan du mixa upp till 
5 portioner soppa på en gång

Tillbehör som kan maskindiskas

Alla tillbehörsdelar till din Philips-matberedare 
går lätt att diska i övre delen av diskmaskinen.

Emulgeringsredskap

Det perfekta verktyget för att vispa eller 
emulgera ägg eller vispa grädde. För bästa 
volymökning och fluffighet kan du använda den 
låga hastighetsinställningen. Det har aldrig varit 
enklare att skapa härliga desserter eller 
majonnäs!

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Funktioner
Matberedare
650 W 2 hastigheter + pulsfunktion, Skål på 2,1 l, Tillbehör för mer än 15 funktioner
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Tillbehör
• Knådningsverktyg
• Emulgeringsskiva
• S-blad i rostfritt stål
• Skivtillbehör: finfördelning
• Skivtillbehör: strimling (grov)
• Skivtillbehör: skivning (tunn)
• Antal insatser/skivor: 3
• Hackkniv i rostfritt stål: vispa, hacka, smula, skära, 

vända ned, mosa, finhacka

Designspecifikationer
• Hölje: ABS
• Hastighetsreglage: ABS
• Presskloss: SAN
• Skivtillbehör, hackkniv: Rostfritt stål
• Skål med lock: SAN
• Knådningsverktyg: PP
• Knivhållare: PP

Allmänna specifikationer
• Hastigheter: 2 + pulsfunktion
• Stabiliserande fötter
• Inbyggd sladdförvaring
• Skålens kapacitet: 2.1 l
• Skålens maximala arbetskapacitet: 1,5 l (torra 

ingredienser/vätska)
• Skålens maximala arbetskapacitet.: 500 g (mjöl)
• Produktstorlek (L x B x H): 244 x 244 x 377 mm
• Varv/min – skål (max): Upp till 1 900 varv/min
• Varv/min – skål (min): Upp till 1 500 varv/min

Tekniska specifikationer
• Effekt: 650 W
• Volt: 220-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Säkerhet: Lock- och skålavkänning, mekanisk 

broms, 1,5 s
•
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