
Salátakészítő

Viva Collection

 
200 W

6 lemez

Tálba, edénybe vagy wokba

„XL julienne” tárcsa
hasábburgonyához

 

HR1388/80 Friss saláták házilag, és még sok minden más
Tökéletes eredmény bármilyen zöldségből pillanatok alatt

A Philips salátakészítő kiváló lehetőséget nyújt zöldség, sajt, szalámi vagy más

alapanyag szeletelésére, aprítására, „julienne-re vágására” – egyenesen a

salátástálba, a főzőedénybe vagy a wokba. „XL julienne szeletelő” a tökéletes sült

krumplihoz. Saláták és sok minden más – pillanatok alatt.

Maximális sokoldalúság

5 db, tetszőleges alakú és méretű eredményt nyújtó betét

Tiszta fém „XL julienne szeletelő” a tökéletes sült krumplihoz

Állítható S - XL méretű adagolócső

Tökéletes eredmény másodpercek alatt

Közvetlen tálalásra, a tálba, edénybe vagy a wokba

Nagy teljesítményű 200 W-os motor

Rozsdamentes acél lemezbetétek a tökéletes vágásért

Egyszerűen könnyed

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Egyszerű vezetéktárolás



Salátakészítő HR1388/80

Fénypontok

5 db rozsdamentes acél lemezbetét

Az 5 lemezbetéttel végtelen variációban

szeletelhet, reszelhet és metélhet

alapanyagokat. Csak válasszon egy

lemezbetétet, és pattintsa a lemeztartóra.

„XL julienne szeletelő”hasábburgonyához

A Philips salátakészítő „XL julienne szeletelő”

tárcsájával burgonyát szeletelhet

hasábburgonyához, de akár más összetevők

feldolgozására is használhatja, mint a

sárgarépa, tök, karalábé, cukkini, stb. A

végeredmény ideális kedvenc sült vegyes

zöldségkörete elkészítéséhez.

Azonnal tálalható

A Philips salátakészítővel közvetlenül a

tálaláshoz kiválasztott salátástálba,

főzőedénybe vagy wokba apríthatja az

összetevőket. A magas kiadónyílás lehetővé

teszi, hogy magas falú edényt használjon

nagyobb mennyiségekhez. Ezáltal sokkal

kevesebbet kell takarítani az ételkészítés után.

200 W-os motor

A Philips salátakészítő nagy teljesítményű,

200 W-os motorjával az összes kedvenc

receptjét elkészítheti.

Rozsdamentes acél tárcsabetétek

A Philips salátakészítő rozsdamentes acél

lemezbetétei az éles, strapabíró pengéknek

köszönhetően tökéletes vágást biztosítanak.

Mosogatógépben tisztítható

A Philips salátakészítő minden tartozéka

egyszerűen, mosogatógépben tisztítható.

Vezeték tárolása

A készülék vezetékét könnyen feltekerheti az

alapegység alá - az egyszerű tárolásért.

Állítható adagolócső

A Philips salátakészítő állítható S-XL méretű

adagolócsövével optimális módon ellenőrzése

alatt tarthatja a feldolgozni kívánt

hozzávalókat, és a kívánt eredményt érheti el.

Az S adagolócső egy-egy hozzávalóhoz,

például egy répához ideális. Az XL adagolócső

nagyobb hozzávalókhoz, például burgonyához

megfelelő, használatával nincs szükség a

zöldség előzetes darabolására.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Kialakítás

Szín: Csillogóan fehér, fekete és vörös

Lemez (betétek) anyaga: Rozsdamentes acél

Általános jellemzők

Mosogatógépben mosható tartozékok

Vezetéktárolás

Csúszásmentes talp

Műszaki adatok

Energiaellátás: 200 W

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50–60 Hz

Vezetékhossz: 1,5 m

Biztonság: Biztonsági zárrendszer

Mellékelt tartozékok

Durva szeletelőtárcsa

Finom szeletelőtárcsa

Durva aprítótárcsa

Finom aprítótárcsa

Metélőtárcsa

Hasábburgonya-szeletelő tárcsa
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