
Salotų pjaustyklė

Viva Collection

 
200 W

6 diskai

Į dubenį, puodą ir kinišką
keptuvę

XL pjaustymo diskas bulvytėms

 

HR1388/80 Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
Bet kokia forma ir dydis – puikūs rezultatai akimirksniu

„Philips“ salotų pjaustyklė raiko, smulkina ir pjausto šiaudeliais daržoves, sūrį,

saliamį ir kt. tiesiog į salotų dubenį, puodą ir kinišką keptuvę. Naudodami XL

dydžio pjaustymo šiaudeliais diską galite supjaustyti bulves ir paruošti gruzdintų

bulvyčių. Salotos (ir ne tik) per keletą sekundžių.

Maksimalus universalumas

5 diskai bet kokiai formai ir dydžiui – puikūs rezultatai akimirksniu

Visiškai metalinis XL pjaustymo šiaudeliais diskas bulvėms pjaustyti ir gruzdintoms

bulvytėms ruošti

Reguliuojamas tiekimo vamzdis nuo S iki XL dydžio

Nepriekaištingi rezultatai vos per kelias sekundes

Tiesiai į dubenį, puodą ir keptuvę

Galingas 200 W variklis

Nerūdijančiojo plieno diskų įdėklai – puikūs pjaustymo rezultatai

Nereikia jokių pastangų

Dalis galima plauti indaplovėje

Patogu laikyti maitinimo laidą



Salotų pjaustyklė HR1388/80

Ypatybės

5 nerūdijančiojo plieno diskų įdėklai

5 diskų įdėklai, skirti raikyti, tarkuoti ir pjaustyti

šiaudeliais. Tiesiog pasirinkite disko įdėklą ir

spustelėkite jį į disko laikiklį.

XL pjaustymo diskas bulvytėms

Naudodami atskirą XL „Philips“ salotų

pjaustyklės pjaustymo šiaudeliais diską

galėsite supjaustyti bulves ir paruošti gruzdintų

bulvyčių. Be to, susmulkinsite kitus produktus,

pvz., morkas, moliūgą, kaliaropes, cukinijas ir t.

t. Susmulkinti produktai puikiai tiks jūsų

mėgstamiausiems patiekalams kepti.

Iškart paruoštas patiekalas

Naudodami „Philips“ salotų pjaustyklę su

akimirksniu ruošiamo patiekalo funkcija

produktus galėsite supjaustyti tiesiai į

pasirinktą salotų dubenį, puodą ir kinišką

keptuvę. Aukštas snapelis leidžia naudoti net

aukštas talpyklas dideliam maisto produktų

kiekiui. Tai reiškia, kad paruošus maistą reikės

plauti mažiau indų.

200 W variklis

„Philips“ salotų pjaustyklė turi galingą 200 W

variklį, todėl galėsite ruošti visus mėgstamus

receptus.

Nerūdijančiojo plieno diskų įdėklai

Naudodami „Philips“ salotų pjaustyklę su

nerūdijančiojo plieno diskų įdėklais tobulai

supjaustysite produktus – tai padės padaryti

aštrūs ir patvarūs ašmenys.

Galima plauti indaplovėje

Visus „Philips“ salotų pjaustyklės priedus

galima plauti indaplovėje, kad būtų lengva

prižiūrėti.

Laido laikymas

Prietaiso laidą galite suvynioti ir laikyti po

pagrindiniu bloku.

Reguliuojamas tiekimo vamzdis

Naudodami reguliuojamą nuo S iki XL dydžio

„Philips“ salotų pjaustyklės tiekimo vamzdį

galite optimaliai parinkti produktus, kuriuos

norite apdoroti, ir gauti norimą rezultatą. S

dydžio tiekimo vamzdis idealiai tinka

atskiriems ploniems produktams, pavyzdžiui,

morkoms. XL tiekimo vamzdis tinka didesniems

produktams, pvz., bulvėms ir t. t., kad jų prieš

apdorojant nereikėtų pjaustyti.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



Salotų pjaustyklė HR1388/80

Specifikacijos

Konstrukcija

Spalva: Tviskančiai balta, juoda ir raudona

Diskas (įdėklai): Nerūdijantis plienas

Bendrosios specifikacijos

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Laido laikymas

Neslystančios kojelės

Techniniai duomenys

Maitinimas: 200 W

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Maitinimo laido ilgis: 1,5 m

Saugumas: Apsauginis užraktas

Pridėti priedai

Stambaus pjaustymo diskas

Smulkaus pjaustymo diskas

Stambaus smulkinimo diskas

Smulkaus smulkinimo diskas

Pjaustymo šiaudeliais diskas

Bulvyčių diskas
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