
 

Приставка – кухненски

робот

Avance Collection

  Аксесоар за HR164x и HR167x

Диск за настъргване/нарязване

Нож за накълцване

Фуния за подаване "XL"

 

HR1967/90 Приготвяйте разнообразие от домашна храна

Приставка – кухненски робот

Приставката кухненски робот за пасатора Avance има всичко. Тя се доставя с диск за

нарязване/настъргване и голям кълцащ нож за функцията за накълцване. Обработвайте

твърди или меки зеленчуци бързо през XL фунията за подаване.

Мощна приставка за пасатор Avance

Високо ефективен кухненски робот Avance

Гъвкав и многофункционален

Здрава 1,5 л купа за големи количества

Голям нож за накълцване на подправки, месо и още

Лесен за сглобяване диск за нарязване и настъргване

Подходяща за много модели

Сглобяване с едно щракване към пасатора Avance SpeedTouch

Подходяща за модели на пасатори Philips: HR164x и HR167x

Лесно почистване

Подходящ за съдомиялна машина аксесоар Philips Avance



Приставка – кухненски робот HR1967/90

Акценти Спецификации

Приставка – кухненски робот

Високо ефективен кухненски робот Avance

1,5 л купа

Здрава 1,5 л купа за големи количества

Нож за кълцане

Лесен за сглобяване голям висококачествен нож за

накълцване от неръждаема стомана за подправки,

ядки, месо и още.

Диск за нарязване и настъргване

С лесния за сглобяване диск за нарязване и

настъргване можете бързо да се справяте със

зеленчуците. Просто обърнете диска, за да нарежете

или настържете всякакви зеленчуци.

Лесно сглобяване

Подходяща за пасатор Philips Avance SpeedTouch

HR164x и HR167x с едно щракване.

Подходяща за модели: HR164x и HR167x

Подходяща за следните модели на пасатори Philips

Avance SpeedTouch: HR164x и HR167x

Възможно почистване в съдомиялна машина

Аксесоарът Philips може да се почиства лесно в

съдомиялна машина.

 

Аксесоари

Приставка - кухненски робот: 1,5 л

Общи спецификации

Възможно почистване в съдомиялна машина
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