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200 W

6 tarcz

Wprost do miski, garnka lub
woka

Tarcza XL do kroj. w słupki (na
frytki)
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Świeże, domowe sałatki i nie tylko
Dowolne kształty i rozmiary — doskonałe efekty w kilka

sekund

Urządzenie do przygotowywania sałatek firmy Philips sieka, szatkuje i kroi w

słupki warzywa, ser, salami oraz inne produkty bezpośrednio do miski, garnka lub

woka. Korzystając z tarczy XL do krojenia w słupki, można także pokroić ziemniaki

na frytki. Sałatki i inne dania przygotujesz w kilka sekund.

Maksymalna uniwersalność

5 wkładek pozwalających uzyskać dowolne kształty i rozmiary

Całkowicie metalowa tarcza XL do krojenia w słupki umożliwia krojenie ziemniaków

na frytki

Regulowany otwór na produkty — od S do XL

Doskonałe efekty w kilka sekund

Wprost do miski, garnka lub woka

Silnik o dużej mocy — 200 W

Wkładki do tarcz ze stali szlachetnej zapewniające doskonałe rezultaty

Niespotykana łatwość obsługi

Części z możliwością mycia w zmywarce

Łatwe przechowywanie przewodu
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Zalety

5 wkładek do tarcz ze stali szlachetnej

5 wkładek do tarcz umożliwia siekanie, tarcie i

krojenie w słupki, zapewniając nieskończone

bogactwo możliwości. Wystarczy wybrać

wkładkę i wsunąć ją do uchwytu na tarczę.

Tarcza XL do krojenia w słupki (na frytki)

Oddzielna tarcza XL do krojenia w słupki

stworzona z myślą o urządzeniu do

przygotowywania sałatek firmy Philips

umożliwia nie tylko krojenie ziemniaków na

frytki, ale również przetwarzanie innych

składników, takich jak marchew, dynia,

kalarepa, cukinia itp. Pokrojone warzywa

idealnie nadają się do podsmażenia na

sposób chiński.

Gotowe do podania

Funkcja przetwarzania składników do postaci

gotowej do podania, w jaką wyposażone jest

urządzenie do przygotowywania sałatek firmy

Philips, pozwala kroić składniki bezpośrednio

do miski, garnka lub woka. Wysoko

umieszczony dziobek umożliwia korzystanie z

wysokich pojemników o dużej pojemności, co

oznacza mniej naczyń do mycia po

zakończeniu przygotowywania jedzenia.

Silnik 200 W

Urządzenie do przygotowywania sałatek firmy

Philips ma silnik o dużej mocy (200 W), co

umożliwia przygotowywanie Twoich

ulubionych dań.

Tarcze ze stali szlachetnej

Wkładki do tarcz ze stali szlachetnej, w jakie

wyposażone jest urządzenie do

przygotowywania sałatek firmy Philips,

pozwalają uzyskać doskonałe rezultaty

krojenia dzięki ostrym i trwałym ostrzom.

Możliwość mycia w zmywarce

Wszystkie akcesoria do urządzenia do

przygotowywania sałatek firmy Philips można

w prosty sposób umyć w zmywarce.

Schowek na przewód

Przewód urządzenia można z łatwością zwinąć

pod podstawą, co ułatwia jego

przechowywanie.

Regulowany otwór na produkty

Dzięki regulowanemu otworowi na produkty w

rozmiarze od S do XL urządzenie do

przygotowywania sałatek firmy Philips

pozwala wygodnie dobrać odpowiednią ilość

składników, ułatwiając tym samym uzyskanie

pożądanego efektu. Otwór w rozmiarze S

idealnie nadaje się do podawania węższych

produktów, np. marchwi. Z kolei otwór w

rozmiarze XL sprawdzi się podczas podawania

składników o większej objętości, takich jak

ziemniaki, minimalizując tym samym

konieczność ich wcześniejszego krojenia.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Wykończenie

Kolor: Gwiezdna biel, czerń i czerwień

Materiał, z którego wykonano dyski (wkładki):

Stal szlachetna

Informacje ogólne

Akcesoria można myć w zmywarce

Schowek na przewód

Stopy antypoślizgowe

Dane techniczne

Moc: 200 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Długość przewodu: 1,5 m

Bezpieczeństwo: System blokady

bezpieczeństwa

Akcesoria w zestawie

Tarcza do krojenia na grubo

Tarcza do krojenia na drobno

Tarcza do szatkowania na grubo

Tarcza do szatkowania na drobno

Tarcza do krojenia w słupki

Tarcza do frytek
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