
 

Tocător XL - 4 lame

Avance Collection

 
Accesoriu pentru HR164x şi
HR167x

Cuţit pentru spargerea gheţii

 

HR1964/90

Prepară o largă varietate de alimente în casă
Tocător XL cu 4 lame pentru carne, ceapă şi multe altele

Acest accesoriu pentru tocător XL (1000 ml) are 4 lame. 2 dintre lame pot fi

demontate pentru a regla tocătorul astfel încât să obţii cel mai bun rezultat final

pentru fiecare cantitate. Toacă în cantităţi mari carne, plante aromatice, nuci,

brânză, ciocolată şi ceapă în câteva secunde.

Accesoriu mixer de mână Avance de înaltă performanţă

Tocător de înaltă performanţă Avance XL 4 lame

Adecvat pentru numeroase modele

Asamblare cu un clic pentru mixerul de mână Avance SpeedTouch

Compatibil cu mixerul de mână Philips modelele: HR164x şi HR167x

Versatil şi multifuncţional

Bol de 1 l pentru a procesa cantităţi mari

Cuţit special cu 4 lame pentru rezultate perfecte

Cuţit zimţat pentru spargerea gheţii

Curăţare uşoară

Accesoriu Philips Avance lavabil la maşina de spălat vase



Tocător XL - 4 lame HR1964/90

Repere Specificaţii

Tocător Philips Avance XL

Tocător de înaltă performanţă Avance XL 4

lame

Bol de 1 l

Bol de 1 l pentru a procesa cantităţi mari

Cuţit cu 4 lame

Cuţit unic de calitate superioară din oţel

inoxidabil cu 4 lame, care poate fi adaptat

pentru a se obţine rezultate perfecte atunci

când se toacă fructe tari, ierburi, carne, brânză,

ceapă şi altele. 2 dintre lame se pot scoate

pentru a se configura cuţitul în funcţie de

cantitate.

Cuţit pentru spargerea gheţii

Cuţit zimţat de calitate superioară din oţel

inoxidabil pentru spargerea gheţii cu tocătorul

Philips XL.

Asamblare uşoară

Se fixează cu mixerul de mână Philips Avance

SpeedTouch HR164x şi HR167x cu un singur

clic.

Compatibil cu modelele: HR164x şi HR167x

Compatibil cu următoarele modele de mixer de

mână Philips Avance SpeedTouch: HR164x şi

HR167x

Lavabil în maşina de spălat vase

Accesoriul Philips poate fi curăţat uşor în

maşina de spălat vase.

Accesorii

Tocător: Tocător XL

Specificaţii generale

Lavabil în maşina de spălat vase
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