
 

Rozdrabniacz XL z 4
ostrzami

Avance Collection

 
Akcesorium do modeli HR164x i
HR167x

Ostrze do kruszenia lodu

 

HR1964/90

Przygotowywanie różnorodnego domowego

jedzenia
Rozdrabniacz XL z 4 ostrzami do mięsa, cebuli i nie tylko

Akcesorium rozdrabniacza XL (1000 ml) jest wyposażone w 4 ostrza, z których 2

można zdjąć, aby wyregulować rozdrabniacz w celu uzyskania najlepszych

rezultatów przy danej ilości produktów. Możesz w kilka sekund posiekać duże

ilości mięsa, ziół, orzechów, sera, czekolady i cebuli.

Wydajne akcesorium do blendera ręcznego Avance

Wysokiej jakości rozdrabniacz XL Avance z 4 ostrzami

Pasuje do różnych modeli

Montowanie do blendera ręcznego Avance SpeedTouch za jednym kliknięciem

Pasuje do modeli blenderów ręcznych firmy Philips: HR164x i HR167x

Uniwersalność i wielofunkcyjność

Pojemnik o pojemności 1 l do przetwarzania dużych ilości produktów

Specjalny nóż z 4 ostrzami zapewniający doskonałe rezultaty

Nóż do kruszenia lodu z ząbkowanym ostrzem

Łatwe czyszczenie

Akcesorium Philips Avance, które można myć w zmywarce



Rozdrabniacz XL z 4 ostrzami HR1964/90

Zalety Dane techniczne

Rozdrabniacz XL Philips Avance

Wysokiej jakości rozdrabniacz XL Avance z 4

ostrzami

Pojemnik o pojemności 1 l

Pojemnik o pojemności 1 l do przetwarzania

dużych ilości produktów

Nóż z 4 ostrzami

Wysokiej jakości nóż o 4 ostrzach ze stali

szlachetnej można dostosować do

rozdrabniania orzechów, ziół, mięsa, sera,

cebuli i innych artykułów. Urządzenie pozwala

na demontaż jednej pary ostrzy w celu

dostosowania rozdrabniacza do każdej ilości

produktu.

Ostrze do kruszenia lodu

Wysokiej jakości nóż do kruszenia lodu z

ząbkowanym ostrzem ze stali szlachetnej w

rozdrabniaczu XL firmy Philips.

Łatwy montaż

Pasuje do blenderów ręcznych Avance

SpeedTouch HR164x i HR167x firmy Philips

(wystarczy jedno kliknięcie).

Pasuje do modeli HR164x i HR167x

Pasuje do modeli blenderów ręcznych Philips

Avance SpeedTouch: HR164x i HR167x

Możliwość mycia w zmywarce

Akcesorium firmy Philips można łatwo myć w

zmywarce.

Akcesoria

Rozdrabniacz: Rozdrabniacz w wersji XL

Informacje ogólne

Możliwość mycia w zmywarce
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