
Máy xay đa năng

Avance Collection

 

3 cối 600W

Màu xanh dương

 
HL1643/04

Siêu yên tĩnh, siêu ngon
Xay mạnh mà êm tai

Máy xay đa năng công suất 600 Watt với lưỡ i dao bằng thép không gỉ cho kết quả xay mịn tuyệ t vời chỉ trong vài giây.

Động cơ chạy siêu êm

Động cơ 600 W mạnh mẽ và ít gây tiếng ồn

Vận hành an toàn và ổn định

Tự động ngắt điện giúp bảo vệ  chống quá nóng

Hiệu suất cao

Các lưỡ i cắt nâng và nghiền đảm bảo hiệu quả nghiền ổn định

Cối Revers Quadra Flow thiết kế đặc biệ t tạo luồng xoay hạn chế thức ăn dính vào thành cối



Máy xay đa năng HL1643/04

Những nét chính Các thông số

Động cơ 600 W mạnh mẽ

Động cơ 600 W mạnh mẽ và ít gây tiếng ồn

Tự  động tắt

Tự động ngắt điện giúp bảo vệ  chống quá nóng

Các lưỡ i cắt nâng và nghiền

Các lưỡ i cắt nâng và nghiền đảm bảo hiệu quả nghiền

ổn định

Cối Revers Quadra Flow

Cối Revers Quadra Flow thiết kế đặc biệ t tạo luồng

xoay hạn chế thức ăn dính vào thành cối

 

Phụ kiện đi kèm

Kẹp gắp thức ăn

Cối

Thông số chung

Các mức tốc độ: Nhồi + 3 tốc độ

Dụng cụ che đậy: Nắp

Loại nắp: Tháo rời

Đèn bật nguồn

Cất giữ  dây dẫn

Chân chống trượt

Nhồi

Lưỡ i cắt có thể  tháo rờ i cho cối

Bảo vệ  chống quá tả i

Các thông số kỹ thuật

Màu: Trắng/xanh da trời

Thông số kỹ thuật

Số lượng cối: 3

Thông số kỹ thuật của cối: 3 cối bằng thép không gỉ

Dung tích cối: 1,5 L / 1 L / 0,3 L

Dung tích xay của cối: 0,6 L / 0,5 L / 0,2 L

Chiều dài dây: 1,5 m

Tần số: 50 Hz

Công suất: 600 W

Điện áp: 230 V

Số vòng quay mỗi phút của động cơ- Không tả i:

22500 vòng/phút

Số vòng quay mỗi phút của động cơ- Có tả i: 11500

vòng/phút

Khối lượng và kích thước

Trọng lượng của sản phẩm: 3,8 kg

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 208 x 189

x 235 mm

Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao): 496 x 235

x

290 mm

Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói: 5,2 kg

Xuất xứ

Được sản xuất tại: Ấn Độ

Dịch vụ

Bảo hành sản phẩm 2 năm

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế
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