
Ръчен пасатор

Daily Collection

  300 W

Пластмасова ос

Kълцаща приставка и 1 приставка

 

HR1342/00

Здравословна храна, приготвена с лекота
За чудесни супи, пюрета и шейкове

Ръчният пасатор Philips съчетава мощност от 300 вата и нож с двойно действие, което

осигурява чудесен фин резултат за супи, пюрета и шейкове. Приготвянето на здравословна

храна никога не е било по-лесно!

Здравословна храна, приготвена с лекота

Мощен 300-ватов мотор

Кана за съхранение на приготвената супа, пюре или шейк

Нож с двойно действие, способен да нареже всеки продукт

Кълцаща приставка с нож от неръждаема стомана за нарязване на зеленчуци

Много ергономичен

Ергономична дръжка за лесно хващане

Лесно почистване

Удобно почистване

Подходящи за съдомиялна принадлежности



Ръчен пасатор HR1342/00

Акценти Спецификации

Мощен 300-ватов мотор

Мощен 300-ватов мотор за обработване на най-

различни продукти.

Нож с двойно действие

Нож с двойно действие, способен да нареже всеки

продукт

Кана за лесно съхранение

Кана за съхранение на приготвената супа, пюре или

шейк

Подвижна ос

Подвижна ос за удобно почистване с течаща вода.

Подходящи за съдомиялна принадлежности

Подходящи за съдомиялна принадлежности

Ергономично захващане

Ергономична дръжка за лесно хващане

Уред за нарязване

Кълцаща приставка с нож от неръждаема стомана за

нарязване на зеленчуци

 

Общи спецификации

Подвижна ос: С байонетно съединение

Настройка на скоростта: 1

Аксесоари

Уред за нарязване: Компактна кълцаща приставка

Мерителна кана с капак: 0,5 л

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Бяло и синьо

Материал - пръчка: Пластмаса

Материал - мерителна кана: SAN

Материал - нож: Неръждаема стомана

Материал - корпус: Полипропилен и гума

Технически данни

Напрежение: 220 V - 240 V

Честота: 50/60 Hz

Power: 300 W

Дължина на кабела: 1,2 м
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