
Уред за нарязване

Daily Collection

 

450 W

0,7 л

Пластмасова купа

2 ножа

 

HR1393/00

Пресни домашни ястия, приготвени с лекота
Идеално накълцани лук, пресни подправки, ядки и други

Вашият помощник в кухнята. Може да нареже всичко, което пожелаете - зеленчуци,

подправки, ядки и др., само за секунди. Работи с натискане надолу и е с компактен размер.

Кълцането никога не е било толкова лесно.

Идеални крайни резултати с един бутон

Лесно използване с натискане надолу

Мощен 450 W мотор

Приятно и без усилия

Възможно почистване в съдомиялна машина

Надеждна устойчивост

Голяма 0,7 л купа

Нож от неръждаема стомана, който се запазва остър



Уред за нарязване HR1393/00

Акценти Спецификации

0,7 л купа

Голяма 0,7 л купа

Easy Press

Лесно използване само с натискане надолу.

450 W мотор

Мощен 450 W мотор

Нож от неръждаема стомана

Нож от неръждаема стомана, който се запазва остър

Възможно почистване в съдомиялна машина

Възможно почистване в съдомиялна машина

 

Технически данни

Почистване: Всички принадлежности могат да се

мият в съдомиялна машина

Кълцаща приставка за големи количества: 0,7 л

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 450 W

Вместимост за продукти - кълцаща приставка:

0,5 л

Напрежение: 220-240 V

Дизайн

Цвят (цветове): Бяло

Материал - купа: Пластмаса

Материал – корпус: ABS пластмаса

Материал - ножове: Неръждаема стомана

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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