
Пасатор

Daily Collection

  600 W

метална ос

кълцаща приставка XL и аксесоари

 

HR1366/00

Домашно приготвена храна за секунди
Мощен 600-ватов мотор и нож с двойно действие

Ръчният пасатор Philips HR1366/00 съчетава мощност от 600 W и нож с двойно действие,

което дава чудесен фин резултат за броени секунди. Приготвянето на здравословна и

вкусна домашна храна никога не е било по-лесно!

Фин резултат за секунди

Мощен 600-ватов мотор

Нож с двойно действие

За най-твърдите продукти

Реже лук, подправки, твърди сирена и други

Кълцаща XL приставка за накълцване на по-големи количества

Разбива сметана, кремове, яйчен белтък и други

Телена бъркалка за разбиване на сметана, майонеза и други

Лесна употреба и съхранение

Удобни за работа дръжка и бутони

Мерителна кана 1 л с капак за съхраняване на супи, пюрета и шейкове

Без разплискване при пасиране

Предпазител за ножа против разплискване



Пасатор HR1366/00

Акценти Спецификации

Мощен 600-ватов мотор

За приготвяне на храна за секунди.

Нож с двойно действие

Ножът с двойно действие на този ръчен пасатор

Philips реже хоризонтално и вертикално.

Бутон "турбо"

Този ръчен пасатор Philips има свръхмощен турбо-

бутон за най-твърдите продукти.

Предпазител за ножа против разплискване

Без разплискване или замърсяване, когато пасирате.

 

Общи спецификации

Подвижна ос: С 2 бутона

Настройка на скоростта: 2

Аксесоари

Бъркалка

Мерителна кана с капак: 1 л

Уред за нарязване: XL кълцаща приставка

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Бяло и лилаво

Материал – корпус: Полипропилен и гума

Материал - кани: SAN

Материал – нож: Неръждаема стомана

Материал - пръчка: Metal

Технически данни

Напрежение: 220 - 240 V V

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 600 W

Дължина на кабела: 1,3 м м
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