
 

 

Philips Avance Collection
Keukenmachine

1000 W
Compact 3-in-1 ontwerp Kom 
van 3,4 l

HR7778/00
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alloze recepten, minimale inspanning
aak zelf brood, taarten, drankjes en nog veel meer
ze keukenmachine uit de Philips Avance-collectie is een veelzijdige keukenhulp. 
nkzij de nieuwe innovatieve metalen kneedhaak, krachtige 1000 W motor en one 

uch-knop voor deeg is brood bakken nog nooit zo gemakkelijk geweest.

Zelf brood en taart bakken is nu eenvoudiger dan ooit
• Metalen kneedhaak voor perfect brooddeeg
• Twee metalen ballonkloppers voor ijs en eiwitten

Trefzeker vermogen en snelheidsstanden instellen
• Verchroomde knop met 12 snelheden en pulsstand
• Met één druk op de knop maakt u brooddeeg, slagroom en ijs

Eenvoudig verwerken en moeiteloos reinigen
• Kom van 3,4 l en blenderbeker van 1,5 l voor familieporties
• In de XL+-vultrechter kunt u hele stukken fruit en groenten verwerken
• Vaatwasmachinebestendige accessoires

De juiste accessoires voor het beste resultaat
• Instelbare schijf voor plakjes van 1 – 7 mm
• Inclusief 4 extra roestvrijstalen schijven
• Citruspers en sapcentrifuge met fijnmazige zeef voor 6 glazen
• Geschikt voor een uitgebreide reeks optionele accessoires



 Innovatieve metalen kneedhaak

Samen met de sterke motor maakt deze 
kneedhaak snel een deegbal van uw 
ingrediënten. De innovatieve kneedhaak 
bewerkt uw deeg met de juiste kracht en 
sterkte voor het lekkerste brood.

Twee metalen ballonkloppers

De combinatie van twee metalen 
ballonkloppers en de one touch-knop zorgen 
voor luchtig eiwit (tot 600% meer volume) en 
perfecte slagroom (tot 200% meer volume). 
Heerlijke desserts maken was nog nooit zo 
eenvoudig!

Verchroomde knop

Stel dezelfde snelheid in als is aangegeven op 
het accessoire voor de beste prestaties. De 

pulsmodus biedt nog meer controle voor snel 
mengen of hakken.

One touch-knoppen

Naast de 12 handmatige snelheden en 
pulsstanden beschikt de Avance Food 
Processor over 3 one touch-knoppen. Om 
deze te selecteren, draait u eenvoudig de knop 
in de AAN-stand en drukt u op de 
automatische one touch-knop. De motor stelt 
dan automatisch de juiste snelheidsfuncties en 
automatische klopfuncties in voor de beste 
resultaten.

XL+-vultrechter

In deze XL+-vultrechter kunt u hele stukken 
fruit of groenten verwerken. U hoeft ze niet 
meer vooraf te snijden.

4 roestvrijstalen schijven
Deze keukenmachine wordt geleverd met 4 
extra roestvrijstalen schijven: 1 draaibare schijf 
voor raspen (fijn en grof) voor alle soorten 
groenten, 1 granuleerschijf voor aardappelen 
of kaas, 1 julienneschijf voor dunne reepjes 
groenten en 1 schijf voor frites en andere 
dikkeren repen.

Sapcentrifuge voor 6 glazen

Deze keukenmachine bevat een professioneel 
accessoire voor het maken van sap. Dankzij de 
extra grote vultrechter en het grote, 
gepatenteerde, fijnmazig filter van metaal kunt 
u tot 200% sneller sap maken dan met andere 
keukenmachines. De gepatenteerde fijnmazige 
filter van roestvrijstaal perst al het sap tot de 
laatste druppel uit de vrucht.

Optionele accessoires verkrijgbaar

De keukenmachines uit de Avance-collectie 
zijn geschikt voor een uitgebreide reeks 
optionele accessoires, zoals een snelle 
sapcentrifuge met gepatenteerde metalen 
fijnmazige zeef voor 6 glazen (HR7986), de set 
van 3 extra schijven voor raspen, julienne en 
frietjes (HR7987) en de minikom met 
hakmolen en deksel voor babyvoeding, 
dressings en kleine porties (HR7994).
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Accessoires
• Blenderinhoud: 1,5 liter
• Aantal schijfjes: 5
• Roestvrijstalen hakmes: kloppen, hakken, slagroom 

kloppen, verkruimelen, snijden, vouwen, stampen, 
vlees hakken

• Instelbare snijschijf: 1-7 mm
• Draaibare hakschijf: Grof en fijn
• Metalen kneedhaak: Voor het (krachtig) kneden en 

mixen van deeg en beslag
• Citruspers: Voor het persen van citrusvruchten
• Klopper met twee ballonnen: Voor (op)kloppen, 

mixen en emulgeren
• Spatel

Ontwerpspecificaties
• Behuizing: ABS
• Snelheidsknop: ABS
• Stamper: ABS
• Meshouder, ballonklopper: POM
• Schijven, hakmes: Roestvrij staal
• Kneedaccessoire: PP en metaal

• Citruspers: PP
• Kom met deksel: SAN

Algemene specificaties
• Snelheden: 12 en pulseren
• Geïntegreerd opbergvak voor snoer
• Antislipvoetjes
• Functies: 34+

Technische specificaties
• Vermogen: 1000 W
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz
• Snoerlengte: 1,2 m
• Veiligheid: Deksel- en komdetectie, mechanische 

rem van 1,5 seconde
• Droge capaciteit kom: 3,4 l
• Kominhoud deeg: 1700 g
• Kominhoud meel: 1000 g
• Vloeistofcapaciteit kom: 2 l
• RPM-blender: tot 22.000
• RPM-kom: tot 19.000
•
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