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Friske, hjemmelagede salater og mye mer
Perfekte resultater i alle størrelser og fasonger på sekunder

Salatmakeren fra Philips kan kutte, strimle og julienne-strimle grønnsaker, ost,

salami og mer rett opp i salatbollen, kasserollen og woken. Du kan lage salat og

annet med favorittingrediensene, og i mange former og størrelser, i løpet av noen

sekunder.

Maksimal allsidighet

Fem innlegg for en rekke ulike resultater uansett form og størrelse

Justerbart materør fra lite til ekstra stort

Perfekte resultater på sekunder

Direkte i bollen, kjelen og woken

Kraftig 200 W motor

Plateinnlegg i rustfritt stål for perfekte kutteresultater

Problemfri og enkel

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Enkel oppbevaring av ledning



SaladMaker HR1387/80

Høydepunkter Spesifikasjoner

Fem plateinnlegg i rustfritt stål

Fem plateinnlegg for kutting, rasping og

Julienne for uendelig variasjon. Velg et

plateinnlegg, og klikk det på plateholderen.

Server direkte

Med serveringsfunksjonen til salatmakeren fra

Philips kan du kutte ingrediensene direkte opp

i salatbollen, kjelen eller wokgryten. Den høye

tuten gjør det mulig å bruke høye beholdere til

store mengder. Det betyr at du får mye mindre

å rengjøre etter matlagingen.

200 W-motor

Salatmakeren fra Philips har en kraftig 200 W-

motor som gjør at du kan tilberede alle

favorittoppskriftene dine.

Plateinnlegg i rustfritt stål

Plateinnleggene i rustfritt stål i salatmakeren

fra Philips gir deg perfekte kutteresultat, takket

være skarpe og slitesterke blad.

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Alt tilbehøret til salatmakeren fra Philips kan

vaskes i oppvaskmaskin for enkel rengjøring.

Ledningsoppbevaring

Du kan enkelt rulle ledningen til apparatet

under baseenheten for enkel oppbevaring.

Justerbart materør

Med det justerbare materøret fra lite til ekstra

stort i salatmakeren fra Philips, har du full

kontroll over ingrediensene du vil bearbeide til

det ønskede resultatet. Et lite materør er ideelt

for enkle, tynne ingredienser, som en gulrot.

Det ekstra store materøret passer til større

ingredienser som poteter, osv., og gjør behovet

for oppskjæring på forhånd mindre.

Utforming

Farge: Stjernehvitt, svart og rødt

Materialskive (innlegg): Rustfritt stål

Generelle spesifikasjoner

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 200 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Ledningslengde: 1,5 m

Sikkerhet: Sikkerhetslåssystem

Tilbehør som følger med

Grov kutteskive

Fin kutteskive

Grov strimleskive

Fin strimleskive

Julienne-skive

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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