
SaladMaker

Viva Collection

  200 W

6 δίσκοι

Απευθείας στο σκεύος

Δίσκος ζιλιέν XL για τηγανητές

πατάτες

 

HR1388/80 Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
Άψογα αποτελέσματα, σε κάθε σχήμα και μέγεθος, μέσα σε

δευτερόλεπτα

Με το Philips SaladMaker μπορείτε να κόβετε σε φέτες, λωρίδες και ζιλιέν διάφορα λαχανικά,

τυριά, αλλαντικά και άλλα υλικά, απευθείας μέσα στη σαλατιέρα ή στα μαγειρικά σας σκεύη. Με

τον πολύ μεγάλο δίσκο ζιλιέν, μπορείτε επίσης να κόβετε τηγανιτές πατάτες. Φτιάξτε σαλάτες

και άλλα πιάτα μέσα σε δευτερόλεπτα!

Κορυφαία ευελιξία

5 δίσκοι για ποικιλία αποτελεσμάτων σε οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα

Μεταλλικός δίσκος ζιλιέν XL για να κόβετε τηγανιτές πατάτες

Ρυθμιζόμενο στόμιο τροφοδοσίας S με XL

Τέλεια αποτελέσματα σε λίγα δευτερόλεπτα

Άμεσο σερβίρισμα στο μπολ, στην κατσαρόλα ή στο τηγάνι

Πανίσχυρο μοτέρ 200W

Δίσκος από ανοξείδωτο ατσάλι για τέλεια αποτελέσματα κοπής

Εύκολη χωρίς κόπο χρήση

Εξαρτήματα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Εύκολη αποθήκευση καλωδίου
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Χαρακτηριστικά

5 δίσκοι από ανοξείδωτο ατσάλι

Οι 5 δίσκοι επιτρέπουν κοπή σε φέτες, κομμάτια,

νιφάδες και ζιλιέν, προσφέροντάς σας αμέτρητες

δημιουργικές δυνατότητες. Απλώς επιλέξτε ένα

δίσκο και κουμπώστε τον στην υποδοχή.

Δίσκος ζιλιέν XL για τηγανιτές πατάτες

Με τον ξεχωριστό δίσκο ζιλιέν XL του SaladMaker

της Philips μπορείτε να κόβετε τηγανιτές πατάτες,

αλλά να επεξεργάζεστε επίσης άλλα υλικά όπως

καρότα, κολοκύθα, γογγύλια, κολοκυθάκια κ. λπ. το

τελικό αποτέλεσμα είναι ιδανικό για τα αγαπημένα

σας τηγανητά λαχανικά.

Άμεσο σερβίρισμα

Με τη δυνατότητα άμεσου σερβιρίσματος του

SaladMaker της Philips μπορείτε να κόβετε τα υλικά

σας απευθείας μέσα στη σαλατιέρα, το μαγειρικό

σκεύος ή το τηγάνι της επιλογής σας. Το ψηλό

στόμιο σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ακόμα και

ψηλά δοχεία για μεγάλες ποσότητες. Αυτό σημαίνει

ότι θα έχετε πολύ λιγότερα σκεύη να καθαρίσετε μετά

την προετοιμασία του φαγητού.

Μοτέρ 200 W

Το SaladMaker της Philips είναι εξοπλισμένο με ένα

πανίσχυρο μοτέρ 200 W, που σας επιτρέπει να

ετοιμάζετε εύκολα και γρήγορα κάθε αγαπημένη σας

συνταγή.

Δίσκοι από ανοξείδωτο ατσάλι

Ο δίσκος από ανοξείδωτο ατσάλι του SaladMaker της

Philips προσφέρει τέλεια αποτελέσματα κοπής, χάρη

στις αιχμηρές και ανθεκτικές λεπίδες του.

Πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα εξαρτήματα του SaladMaker της Philips

μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων, για

εύκολο και άψογο καθάρισμα.

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Μπορείτε εύκολα να τυλίξετε το καλώδιο της

συσκευής κάτω από τη βάση για εύκολη αποθήκευση.

Ρυθμιζόμενο στόμιο τροφοδοσίας

Με δυνατότητα ρύθμισης από S μέχρι XL, το στόμιο

του Philips SaladMaker σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο

των υλικών για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το στόμιο τροφοδοσίας S είναι ιδανικό για

μεμονωμένα, μακρόστενα υλικά όπως καρότα. Το

στόμιο τροφοδοσίας XL ενδείκνυται για μεγαλύτερα

υλικά όπως πατάτες, κ.λπ., πολλά από τα οποία δεν

χρειάζεται καν να κοπούν από πριν.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Σχεδίαση

Χρώμα: Λευκό, μαύρο και κόκκινο

Υλικό δίσκων: Ανοξείδωτο ατσάλι

Γενικές προδιαγραφές

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αντιολισθητικά πέλματα

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 200 W

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50-60 Hz

Μήκος καλωδίου: 1,5 μ.

Ασφάλεια: Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Δίσκος κοπής σε χοντρές φέτες

Δίσκος κοπής σε λεπτές φέτες

Δίσκος τεμαχισμού σε χοντρά κομμάτια

Δίσκος τεμαχισμού σε λεπτά κομμάτια

Δίσκος κοπής σε λωρίδες

Δίσκος κοπής για τηγανιτές πατάτες
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