
SaladMaker

Viva Collection

  200 W

6 диска

Директно в купа, съд и уок

XL диск за рязане на ивици за

картофи

 

HR1388/81 Пресни домашноприготвени салати и още
Идеални резултати във всякакви форми и размери, само за секунди

Уредът за салати на Philips може да реже, стърже и нарязва на резени зеленчуци, сирена,

салами и още директно в купата ви за салата, тенджера и уок тиган. С диска за нарязване на

резени с размер XL вече можете също да режете картофи за пържене. Салати и други за

секунди.

Максимално разнообразие

5 вложки за нарязване във всякакви форми и размери

Изцяло метален XL диск за нарязване на ивици за картофи за пържене

Регулируем S до XL улей за подаване

Идеални резултати за секунди

Директно сервиране в купа, съд и уок

Мощен 200 W мотор

Дискови вложки от неръждаема стомана за идеално нарязване

Приятно и без усилия

Части, подходящи за съдомиялна машина

Лесно съхранение на шнура
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Акценти

5 вложки от неръждаема стомана

Петте вложки позволяват безкрайно разнообразие в

нарязването и настъргването. Просто изберете

вложка и я поставете в държача за дискове.

XL диск за рязане на картофи на ивици

С отделния XL диск за нарязване на ивици на уреда

за салати Philips можете да нарязвате картофи за

пържене, но също да обработвате и други съставки

като моркови, тиква, алабаш, тиквички и др. Крайният

резултат е идеален за любимите ви пържени

зеленчуци.

Директно сервиране

С функцията за директно сервиране на уреда за

салати от Philips можете да нарежете съставките си

директно в избраната купа за салати, тенджера за

готвене или тиган за уок. Високият улей позволява

използването дори на високи съдове за големи

количества. Това означава, че ще имате много по-

малко за почистване след приготвянето на храната.

200 W мотор

Уредът за салати на Philips предлага мощен 200 W

мотор, който ви позволява да приготвите всичките си

любими рецепти.

Вложки от неръждаема стомана

Дисковите вложки от неръждаема стомана на уреда

за салати Philips гарантират идеални резултати от

нарязването благодарение на острите си издръжливи

остриета.

Възможност за миене в съдомиялна машина

Всички приставки на вашия уред за салати Philips са

подходящи за съдомиялна машина – за лесно

почистване.

Прибиране на кабела

Можете лесно да навиете шнура на уреда под

основата за лесно съхранение.

Регулируем улей за подаване

С регулируемия улей за подаване от S до XL на

Philips saladmaker можете да имате оптимален

контрол над съставките, които искате да обработите,

и да получите желания резултат. Улеят за подаване с

размер S е идеален за единични тънки съставки, като

например морков. Улеят за подаване с размер XL е

подходящ за по-едри продукти, като например

картофи и др., което свежда до минимум

необходимостта от предварително нарязване.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Дизайн

Цвят: Звездно бяло, черно и червено

Материал – дискове (вложки): Неръждаема стомана

Общи спецификации

Принадлежности, подходящи за съдомиялна

Прибиране на кабела

Неплъзгащи се крачета

Технически данни

Захранване: 200 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50-60 Hz

Дължина на кабела: 1,5 м

Безопасност: Система за защитна блокировка

Приложени аксесоари

Диск за едро нарязване

Диск за фино нарязване

Диск за едро настъргване

Диск за фино настъргване

Диск за резени

Диск за картофи за пържене
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