
 

 

Philips Viva Collection
Pasta- og nudelmaskine

Hvid
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risklavet pasta på din favoritmåde
ilsæt ingredienser, og maskinen klarer automatisk resten
ilips Viva-pasta- og nudelmaskinen er en fuldautomatisk løsning, der gør dig i stand til 
tilberede frisk pasta og nudler fra bunden uden at skulle bruge en masse tid og evner. 
d en kompakt størrelse passer den nemt ind i køkkenet og i skabene.

Konstrueret til at lave frisk og velsmagende pasta og nudler
• Det lange ælterør giver en glat, spændstig dej
• Det lange ælterør giver en glat, spændstig dej

Hurtigt og nemt
• Ælter automatisk dejen og ekstruderer en lang række pastaer
• Lav 450 gram frisk pasta og nudler på kun 18 minutter
• Aftagelige dele sikrer nem samling og rengøring

Skab din egen favoritpasta og -nudler
• 4 klassiske pastatyper, herunder spaghetti, penne, fettuccine
• Tilføj dine yndlingsingredienser for at få dine egne smagsvarianter
• Gratis opskriftsbog fuld af inspirerende idéer

Gennemtænkt design til køkkenbordet
• Integreret opbevaringsskuffe til formskiver og strømledning
• Kompakt størrelse, der passer perfekt ind i dit køkken



 Unikt designet omrøringsstang
Den indvendige omrøringsstang har vinklede 
multitappe, hvilket sikrer, at mel og væske 
blandes ensartet og grundigt i alle hjørner af 
kammeret

Langt ælterør
Det lange ælterør sikrer optimal æltning, 
hvilket giver en perfekt og spændstig dej.

Fuldautomatisk

Philips Viva-pasta- og nudelmaskinen er ikke 
blot i stand til hurtig og automatisk blanding, 
æltning og ekstrudering. Den sikrer samtidig 
god struktur og smag til pasta og nudler.

Frisk pasta på få minutter
Vi har gjort det nemmere at lave hjemmelavet 
pasta. Nu kan du med den fuldautomatiske 
Philips-pastamaskine lave frisk pasta og nudler 
meget oftere. Fordi din nye pastamaskine gør 
alt det hårde arbejde for dig.

Nem betjening og rengøring

De aftagelige komponenter i Philips Viva-pasta- 
og nudelmaskinen monteres, afmonteres og 
rengøres nemt.

4 formmundinger

For at skabe dine foretrukne pastaformer skal 
du blot montere en af pastaformskiverne i 
pastamaskinen. Med maskinen følger der 4 
klassiske standardformskiver til spaghetti, 
penne, fettuccine og lasagne. De specialiserede 
formskiver giver mulighed for en dobbelt 
ekstruderingsproces, som sikrer ensartet pasta 
og nudler.

Personlig smag
Ved hjælp af forskellig mel, f.eks. fuldkorn, 
durum eller spelt, kan du lave din yndlingspasta 
sundere. Du kan også tilsætte ekstra smag ved 
hjælp af forskellige grøntsagssafter som f.eks. 
gulerod, rødbede og spinat.

Inspirerende opskriftsbog

Med maskinen følger en opskriftsbog, der er 
lavet af madeksperter, og som giver dig 
inspiration til frisk, hjemmelavet og lækker 
pasta og nudler.

Kompakt og moderne design

Den har et let og kompakt design. Du kan altid 
stille den på køkkenbordet eller opbevare den 
i et skab uden at optage for meget plads.

Smart opbevaring

Den har smart, indbygget opbevaring til 
formskiver og strømledning, så du altid kan 
holde køkkenet ryddeligt og pænt.

IF DESIGN AWARD 2017
IF-prisbelønnede produkter og projekter, 
koncepter og mere, der udvælges blandt 
de største navne inden for design
Hvert år arrangerer iF International 
Forum Design GmbH en af verdens mest 
berømte og værdsatte 
designkonkurrencer: iF DESIGN 
AWARD. iF DESIGN AWARD er 
anerkendt som et symbol på fremragende 
design over hele verden og byder 
velkommen til mere end 5.000 
tilmeldinger fra 70 lande hvert år.
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Tilbehør
• Inklusive: Rengøringsværktøj, Målebæger, 

Opskriftshæfte

Oprindelsesland
• Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer
• Antal formskiver: 4
• Produktfunktioner: Kan gå i opvaskemaskinen, 

Sikkerhedslås

Tekniske specifikationer
• Ledningslængde: 1 m
• Frekvens: 50 Hz

• Strøm: 150 W
• Spænding: 220 - 240 V

Vægt og dimensioner
• Emballagens mål (L x B x H): 400 x 230 x 323 mm
• Produktets mål (L x B x H): 350 x 135 x 287 mm
• Vægt inkl. emballage: 6,4 kg
• Produktets vægt: 4,7 kg

Design
• Farve: Hvid
• Kontrolpanelets farve: Vapor dusk

Overflade
• Tilbehørsmateriale: Plastik
• Materiale: basisenhed: Plastik
•
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