
Doğrayıcı

Viva Collection

 

500 W

1,5 L

Plastik hazne

4 bıçak

 

HR1398/80

Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Fazladan soğan ve domates doğramak için 4 bıçak

Philips XL doğrayıcı ile sebze ve otlardan sert kuruyemişlere ve ete kadar

istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. 4 güçlü bıçağı ve ekstra

geniş haznesiyle bu ürün sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk

oyuncağı haline getiriyor.

Son derece kolay

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Bastırarak çalışan basit düğme

Çok amaçlı kullanım

Et, kuruyemiş, sebze ve taze yeşillikleri doğrar

Buzlu içeceklerden sıcak çorbalara kadar her tür malzemeyle çalışır

Soslar ve çorbalar için çok uygun

Saniyeler içinde mükemmel sonuçlar

Büyük miktarda malzeme için 1,5 L'lik hazne

4 bıçak tüm malzemelerinizi hızlı ve eşit bir şekilde doğrar



Doğrayıcı HR1398/80

Özellikler Teknik Özellikler

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Büyük miktarda malzeme için 1,5 L'lik hazne

Büyük miktarda malzeme için 1,5 L'lik hazne

Bastırarak çalışan basit düğme

Bastırarak çalışan basit düğme

4 bıçak

4 bıçak tüm malzemelerinizi hızlı ve eşit bir

şekilde doğrar

Et, kuruyemiş ve çok daha fazlasını doğrar

Et, kuruyemiş, sebze ve taze yeşillikleri doğrar

Her malzemeye uygundur

Buzlu içeceklerden sıcak çorbalara kadar her

tür malzemeyle çalışır

Dip soslar ve çok daha fazlası için ideal

Soslar ve çorbalar için çok uygun

 

Tasarım

Renkler: Siyah-gümüş

Malzeme haznesi: Plastik

Ana Malzeme: Plastik ABS

Malzeme bıçakları: Paslanmaz çelik

Teknik spesifikasyonlar

geniş kapasiteli doğrayıcı: 1,5 L

Bıçak sayısı: 4

Frekans: 50/60 Hz

Güç: 500 W

Kullanılabilir hacimli doğrayıcı: 1,25 L

Gerilim: 220-240 V

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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