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Raikkaita salaatteja ja paljon muuta
Täydellinen leikkuutulos tavasta riippumatta,

silmänräpäyksessä

Philipsin salaattileikkuri viipaloi, raastaa ja suikaloi esimerkiksi vihannekset,

juuston ja salamin suoraan salaattikulhoon, kattilaan tai wok-pannuun. Saat

salaatit ja muut herkut juuri oikean kokoiseksi ja muotoiseksi muutamassa

sekunnissa.

Uskomattoman monipuolinen

5 levyn ansiosta voit vaihdella muotoa ja kokoa

Syöttösuppilon koko säädettävissä (S-XL)

Täydellinen tulos muutamassa sekunnissa

Suoraan tarjolle kulhoon, pataan ja wokkiin

Tehokas 200 watin moottori

Teräosat ruostumatonta terästä parhaan leikkaustuloksen takaamiseksi

Vaivaton ja helppokäyttöinen

Konepesun kestävät osat

Kätevä johdon säilytys
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Kohokohdat

5 levyä ruostumattomasta teräksestä

5 levyn kanssa voit viipaloida ja raastaa monin

eri tavoin. Valitse vain levy ja aseta se

paikalleen.

Suoraan tarjolle

Philipsin salaattileikkurin suoraan tarjolle -

ominaisuuden ansiosta voit leikata ainekset

suoraan haluamaasi salaattikulhoon, kattilaan

tai wok-pannuun. Laitteen nokka on korkealla,

joten voit käyttää suuremmille ainesmäärille

korkeaa astiaa ja vältyt samalla turhalta

sotkulta.

200 watin moottori

Tässä Philips-salaattileikkurissa on tehokas

200 watin moottori, jonka ansiosta voit

valmistaa kaikkia lempiruokiasi.

Teräosat ruostumatonta terästä

Philipsin salaattileikkurin ruostumattomasta

teräksestä valmistetut terävät ja kestävät

teräosat takaavat parhaan leikkaustuloksen.

Konepesunkestävä

Kaikki Philips-salaattileikkurin lisätarvikkeet on

helppo puhdistaa, sillä ne kestävät konepesun.

Johdon säilytys

Virtajohtoa on helppo säilyttää, sillä sen voi

kiertää laitteen pohjassa olevan säilytystilan

ympärille.

Säädettävä syöttösuppilo

Philipsin salaattileikkurin säädettävässä

syöttösuppilossa on koot S–XL erilaisia

aineksia varten, ja sen avulla voit valmistaa

maukkaita salaatteja. S-syöttösuppilo sopii

ihanteellisesti porkkanoiden ja muiden

yksittäisten ohuiden ainesten käsittelyyn. XL-

syöttösuppilo sopii paremmin perunoiden ja

muiden suurten ainesten leikkaamiseen, eikä

sinun tarvitse lohkoa niitä etukäteen

pienemmiksi.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.



Salaattileikkuri HR1387/80

Tekniset tiedot

Muotoilu

Väri: Valkoinen (Star White), musta ja

punainen

Teräosien materiaali: Ruostumatonta terästä

Yleiset tiedot

Konepestävät lisäosat

Johdon säilytys

Liukumattomat jalat

Tekniset tiedot

Virta: 200 W

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Johdon pituus: 1,5 m

Turvallisuus: Turvallinen lukitusjärjestelmä

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Karkea viipalointiterä

Hieno viipalointiterä

Karkea silppurilevy

Hieno silppurilevy

Raastinterä
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