
XL-hakmolen met
Multichopper-accessoire

Avance Collection

 
Accessoire voor HR167x &
HR168x

 
HR1966/90

Heerlijke zelfgemaakte salsa, salades en meer
Bereid al uw favoriete recepten met één druk op de knop

U kunt nu hakken als een echte chef-kok. Bereid heerlijke zelfgemaakte salsa en salades, hak fruit of maal grote

hoeveelheden vlees met uw Philips XL hakmolen en het extra Multichopper-accessoire met ChopDrop-

technologie.

Intuïtief en gebruiksvriendelijk

Doordacht ontwerp voor eenvoudig gebruik

Kom van 1 liter voor de bereiding van grote hoeveelheden

Gemakkelijk schoon te maken, eenvoudig op te bergen

Vaatwasmachinebestendig

Veelzijdig en multifunctioneel

ChopDrop-technologie voor normale, droge stukjes

Fijnhakken met snel hakmes

Avance Speedtouch-staafmixer die met één klik in elkaar kan worden gezetten



XL-hakmolen met Multichopper-accessoire HR1966/90

Kenmerken Specificaties

Zorgvuldig ontworpen voor eenvoud

Doordacht ontwerp voor eenvoudig gebruik

Vaatwasmachinebestendig

Vaatwasmachinebestendig

ChopDrop-technologie

Uniek Multichopper-accessoire met unieke

technologie en vlijmscherpe messen, waarmee

u zoals een kok allerlei soorten ingrediënten

kunt fijnhakken. De uniek ontworpen kamer

houdt de ingrediënten erin, terwijl de drie

messen het hakwerk doen. Zodra de stukjes het

optimale formaat hebben bereikt, vallen ze in

de kom: droog en regelmatig, elke keer.

Perfect voor uien, maar ook andere groenten,

fruit, kaas, noten en meer, voor de meest

heerlijke zelfgemaakte salades.

Fijnhakken met snel hakmes

Net als elke andere chef-kok kunt u met de

Multichopper van Philips met het

meegeleverde snelle hakmes een grote

verscheidenheid aan ingrediënten hakken,

zoals vlees, noten, gedroogde vruchten,

kruiden, Parmezaanse kaas, chocolade en

meer, zoals fijngemalen vlees voor filet

americain, gehaktballen, bolognesesaus of

taco's. Bereid thuis verse pesto en hummus,

energierepen of gewoon een frisse dressing

voor uw favoriete salade.

Met één klik in elkaar te zetten

Avance Speedtouch-staafmixer die met één

klik in elkaar kan worden gezetten

Kom van 1 liter

Kom van 1 liter voor de bereiding van grote

hoeveelheden

Accessoires

Inclusief: Mes voor grof hakken, Mes voor fijn

hakken, Dubbel mes voor de XL-hakmolen

Land van herkomst

Geproduceerd in: Europa

Algemene specificaties

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Capaciteit XL-hakmolen: 1000 ml

Ontwerp

Kleur: Zwart

Afwerking

Materiaal accessoires: Plastic SAN

Materiaal staaf: Metaal

Materiaal mes: Roestvrij staal
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