
Salātu smalcinātājs

Viva Collection

 
200 W

6 diski

Tieši bļodā, katlā un wok pannā

XL salmiņu griešanas disks

 

HR1388/80

Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
Perfekti jebkādas formas un lieluma rezultāti dažās sekundēs

Philips salātu smalcinātājs var sagriezt un sarīvēt (kā arī sagriezt salmiņu formā)

dārzeņus, sieru, salami un daudzus citus produktus tieši jūsu salātu traukā, katlā un

wok pannā. Izmantojot XL salmiņu griešanas disku, tagad varat arī sagriezt

kartupeļus frī pagatavošanai. Salātu un citi ēdienu pagatavošana tikai dažās

sekundēs.

Maksimāla daudzveidība

5 diski dažādiem rezultātiem jebkurā formā un lielumā

Pilnībā metālisks XL salmiņu griešanas disks frī kartupeļu sagriešanai

Pielāgojama S līdz XL padeves atvere

Ideāli rezultāti dažās sekundēs

Tieši bļodā, katlā un wok pannā

Jaudīgs 200 W motors

Nerūsējošā tērauda disku ieliktņi perfektiem griešanas rezultātiem

Bez piepūles

Trauku mazgāš. maš. mazgājamas detaļas

Vienkārša vada glabāšana



Salātu smalcinātājs HR1388/80

Izceltie produkti

5 nerūsējošā tērauda disku ieliktņi

5 disku ieliktņi sniedz iespēju šķēlēt, rīvēt un

gatavot salmiņus neierobežotām iespējām.

Vienkārši izvēlieties diska ieliktni un

piestipriniet to disku turētājam.

XL salmiņu griešanas disks frī pagatavošanai

Izmantojot Philips salātu smalcinātāja

atsevišķo XL salmiņu griešanas disku, varat

sagriezt frī kartupeļus, kā apstrādāt citus

produktus, piemēram, burkānus, ķirbi, kolrābi,

kabačus u.c. Rezultāts ir ideāli piemērots jūsu

iecienīto sautēto dārzeņu pagatavošanai.

Var uzreiz pasniegt galdā

Philips salātu smalcinātāja tiešās

pasniegšanas funkcija sniedz iespēju sagriezt

produktus tieši izvēlētajā salātu bļodā,

gatavošanas katlā vai wok pannā. Augstais

snīpis ļauj izmantot vēl augstākus traukus

lieliem daudzumiem. Tas nozīmē, ka pēc

ēdiena pagatavošanas būs jāveic mazāka

uzkopšana.

200 W motors

Šim Philips salātu smalcinātājam ir jaudīgs

200 W motors, kas sniedz iespēju pagatavot

visas iecienītās receptes.

Nerūsējošā tērauda diski

Philips salātu smalcinātāja nerūsējošā tērauda

diski nodrošina perfektus griešanas rezultātus,

pateicoties asajiem un izturīgajiem asmeņiem.

To var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā

Visus Philips salātu smalcinātāja piederumus

var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

Vada glabātuve

Varat viegli satīt ierīces vadu zem pamatnes

ērtai uzglabāšanai.

Pielāgojama padeves atvere

Izmantojot Philips salātu smalcinātāja

pielāgojamo S līdz XL padeves atveri, varat

iegūt optimālu kontroli pār produktu apstrādi un

sasniegt vēlamo rezultātu. S izmēra padeves

atvere ir lieliski piemērota atsevišķiem

nelieliem produktiem, piemēram, burkāniem.

XL padeves atvere ir paredzēta lielākiem

produktiem, piemēram, kartupeļiem u.tml.,

samazinot vajadzību produktus sagriezt

iepriekš.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.



Salātu smalcinātājs HR1388/80

Specifikācijas

Dizains

Krāsa: Zvaigžņu balta, melna un sarkana

Disku materiāls (ieliktņi): Nerūsējošais tērauds

Vispārējas specifikācijas

Piederumus var mazgāt trauku mazg. maš.

Vada glabātuve

Neslīdoša pamatne

Tehniskā specifikācija

Strāvas padeve: 200 W

Spriegums: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Vada garums: 1,5 m

Drošība: Drošības bloķēšanas sistēma

Komplektā iekļauti piederumi

Rupjas šķēlēšanas disks

Smalkas šķēlēšanas disks

Rupjas smalcināšanas disks

Smalkas smalcināšanas disks

Salmiņu disks

Frī kartupeļu disks
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