
Aparat de preparat
salate

Viva Collection

 

200 W

6 discuri

servire directă

 
HR1388/50

Salate proaspete preparate în casă cu uşurinţă
Rezultate perfecte în orice formă şi dimensiune, în doar câteva secunde

Aparatul de preparat salate Philips SaladMaker combină un motor puternic de 200 W cu 6 accesorii pentru disc

din oţel inoxidabil. Acesta poate tăia ingredientele dvs. preferate în orice formă şi mărime. Prepararea salatei

dvs. preferate în casă, exact aşa cum vă place, nu a fost niciodată mai uşoară!

Fără efort

Tub de alimentare XL, mai puţină tăiere prealabilă necesară

Depozitare facilă a cablului.

Piese ce pot fi spălate în maşina de spălat vase

Versatilitate maximă

6 accesorii pentru o varietate de rezultate în orice formă şi mărime

Taie toate ingredientele dvs. preferate. Chiar şi cartofii prăjiţi

Tăiere, radere, feliere Julienne şi un disc pentru cartofi prăjiţi

Rezultate perfecte în doar câteva secunde

Motor puternic de 200 W

Diametru mare ce permite tăierea direct în bolul dvs., gata de servire

Accesorii pentru disc din oţel inoxidabil pentru rezultate perfecte de tăiere



Aparat de preparat salate HR1388/50

Repere Specificaţii

Procesare puternică

Acest aparat Philips pentru salate are un motor

puternic de 200 W ce vă permite să pregătiţi

toate reţetele dvs. preferate.

Tub de alimentare XL

Tubul de alimentare XL permite procesarea

uşoară şi rapidă a tuturor ingredientelor

Servire directă

Diametrul mare permite tăierea direct în bolul

dvs. Vă permite realizarea oricâtor porţii doriţi

dintr-o singură mişcare.

Piese ce pot fi spălate în maşina de spălat

vase

Toate accesoriile aparatului Philips pentru

salate pot fi spălate in maşină pentru o

curăţare uşoară.

6 accesorii pentru disc din oţel inoxidabil

6 accesorii pentru disc pentru tăiere, radere şi

feliere Julienne. Doar alegeţi un accesoriu

pentru disc şi fixaţi-l în suportul discului. Un

disc suplimentar taie cartofii prăjiţi, oferindu-vă

o varietate nelimitată.

Versatilitate maximă

Poate procesa toate ingredientele dvs.

preferate. De la legume şi brânză, la cartofi şi

carne.

 

Design

Culori: Alb steluţă şi roşu

Materialul discului (accesorii): Oţel inox

Specificaţii generale

Sistem stocare cablu

Sistem anti-alunecare

Accesorii lavabile în maşină

Specificaţii tehnice

Alimentare: 200 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Lungime cablu: 1,5 m

Siguranţă: Sistem de blocare de siguranţă

Accesorii incluse

Disc pentru feliere grosieră

Disc pentru feliere fină

Disc pentru radere grosieră

Disc pentru radere fină

Disc pentru feliere Julienne

Disc pentru cartofi prăjiţi

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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