
SaladMaker

Viva Collection

 
200 W

5 skiver

Direkte til skål, gryde og wok

 

HR1387/80

Friske, hjemmelavede salater m.m.
Perfekte resultater i alle former og størrelser på få sekunder.

Philips SaladMaker kan snitte, rive og skære grøntsager, ost, salami med mere i

julienne direkte i din salatskål, madgryde og wokpande. Laver salat med mere

med dine yndlingsingredienser i alle former og størrelser på få sekunder.

Maksimal alsidighed

5 indsatser til forskellige resultater i alle former og størrelser

Justerbart S- til XL-påfyldningsrør

Perfekte resultater på få sekunder

Direkte servering til skål, gryde og wok

Kraftfuld motor på 200 W

Med skiver i rustfrit stål hakkes det hele perfekt

Nem og bekvem

Delene kan gå i opvaskemaskinen

Nem ledningsopbevaring



SaladMaker HR1387/80

Vigtigste nyheder Specifikationer

5 skiver i rustfrit stål

5 skiver gør det muligt at snitte, rive og skære i

skiver til julienne i utallige variationer. Du skal

blot vælge en skive og sætte den fast på

skiveholderen.

Server med det samme

Med Philips SaladMakers direkte

serveringsfunktion kan du skære

ingredienserne direkte ned i din salatskål,

gryde eller wokpande. Den høje hældetud gør

det muligt også at anvende høje beholdere til

store mængder. Det betyder mindre opvask, når

du har lavet mad.

200 W motor

Philips SaladMaker har en kraftfuld motor på

200 W, der giver dig mulighed for at tilberede

alle dine foretrukne opskrifter.

Skiveindsatser i rustfrit stål

Skiveindsatserne i rustfri stål til Philips

SaladMaker giver perfekte skæreresultater,

takket være de skarpe og holdbare klinger.

Tåler opvaskemaskine

Alle delene til din Philips SaladMaker kan gå i

opvaskemaskinen, så rengøringen er nem.

Ledningsopbevaring

Du kan nemt rulle ledningen til apparatet

sammen under baseenheden til opbevaring.

Justerbart påfyldningsrør

Med det justerbare S- til XL-påfyldningsrør på

Philips SaladMaker har du optimal kontrol over

de ingredienser, du vil tilberede, og får dermed

det ønskede resultat. Et S-påfyldningsrør er

ideelt til enkeltvise, tynde ingredienser som

f.eks. en gulerod. XL-påfyldningsrøret er egnet

til større ingredienser som f.eks. kartofler osv.,

og minimerer derved behovet for udskæring.

Design

Farve: Stjerne i hvid, sort og rød

Materialeskive (indsatser): Rustfrit stål

Generelle specifikationer

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Ledningsopbevaring

Skridsikre "fødder"

Tekniske specifikationer

Strøm: 200 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Ledningslængde: 1,5 m

Sikkerhed: Sikkerhedslås

Inklusive tilbehør

Skive til grovsnitning

Skive til finsnitning

Skive til grovrivning

Skive til finrivning

Skive til julienne

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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