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Taze ev yapımı salatalar ve daha fazlası
Birkaç saniye içinde tüm şekil ve boyutlarda mükemmel

sonuçlar

Philips salata ustası ile sebze, peynir, salam ve daha fazlasını doğrudan salata

tabağınıza, tencerenize veya derin tavanıza dilimleyebilir, doğrayabilir ya da jülyen

şeklinde kesebilirsiniz. Tercih ettiğiniz malzemeleri istediğiniz boyut ve şekilde

keserek salatalar ve daha fazlasını saniyeler içinde hazırlayabilirsiniz.

Çok amaçlı kullanım

Her şekilde ve boyutta farklı sonuçlar için 5 bıçak

S'den XL'ye kadar ayarlanabilen besleme borusu

Saniyeler içinde mükemmel sonuçlar

Doğrudan kase, tencere ve derin tavaya servis edebilirsiniz

Güçlü 200 W motor

Mükemmel kesme sonuçları için paslanmaz çelikten disk bıçaklar

Son derece kolay

Makinede yıkanabilir parçalar

Kolay kablo saklama
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Özellikler

Paslanmaz çelikten 5 ek disk bıçak

Dilimleme, rendeleme ve jülyen doğrama için

5 ek disk bıçak sınırsız seçenek sunar.

İstediğiniz disk bıçağı seçin ve disk yuvasına

yerleştirin.

Anında tabakta

Philips Salata Ustası'nın doğrudan servis

özelliği sayesinde malzemeleri istediğiniz bir

salata tabağı, tencere veya derin tavaya

doğrudan servis edecek şekilde kesebilirsiniz.

Yüksek musluk büyük miktarda malzeme için

büyük kaselerin kullanılmasına olanak sağlar.

Bu tasarım yemek hazırlandıktan sonra temizlik

süresini büyük ölçüde kısaltır.

200 W motor

Philips Salata Ustası'nın güçlü 200 W motoru,

tüm favori tariflerinizi hazırlamanızı sağlar.

Paslanmaz çelikten disk bıçaklar

Philips Salata Ustası'nın paslanmaz çelikten

disk bıçakları, keskin ve dayanıklı kesici

kısımlarıyla mükemmel kesme sonuçları ortaya

çıkarır.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Philips Salata Ustası'nın tüm parçalarını

bulaşık makinesinde yıkayarak kolayca

temizleyebilirsiniz.

Kablo Sarıcı

Kolay saklama için cihazın kablosunu kolayca

taban ünitesinin altına yerleştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir besleme borusu

Philips Salata Ustası'nın S'den XL'ye kadar

ayarlanabilen besleme borusu ile işlemek

istediğiniz malzemeler üzerinde optimum

kontrole sahip olarak istediğiniz sonuçları elde

edersiniz. S besleme borusu havuç gibi ince

malzemeler için idealdir. XL besleme borusu

ise patates gibi daha büyük malzemeler için

uygundur ve malzemelerin önceden kesilmesi

gerekliliğini en aza indirir.

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Tasarım

Renk: Parlak beyaz, siyah ve kırmızı

Malzeme diski (bıçaklar): Paslanmaz çelik

Genel özellikler

Makinede yıkanabilir aksesuarlar

Kablo Saklama

Kaymaz ayak

Teknik spesifikasyonlar

Güç: 200 W

Gerilim: 220-240 volt

Frekans: 50-60 Hz

Kordon uzunluğu: 1,5 m

Güvenlik: Güvenlik kilidi sistemi

Aksesuarlar dahildir

Kalın dilimleme diski

İnce dilimleme diski

Kalın doğrama diski

İnce doğrama diski

Jülyen doğrama diski
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