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Akcesorium do modeli HR164x i
HR167x

Tarcza do szatkowania/krojenia

Nóż rozdrabniacza

Bardzo duży otwór na produkty

 

HR1967/90

Przygotowywanie różnorodnego domowego

jedzenia

Akcesorium robota kuchennego

Akcesorium robota kuchennego do blendera ręcznego Avance spełnia wszelkie

oczekiwania. Jest wyposażone w tarczę do krojenia/szatkowania oraz duży nóż

rozdrabniacza, co umożliwia efektywne rozdrabnianie. Dzięki bardzo dużemu

otworowi na produkty można szybko przetwarzać twarde lub miękkie warzywa.

Wydajne akcesorium do blendera ręcznego Avance

Wysokiej jakości robot kuchenny Avance

Uniwersalność i wielofunkcyjność

Solidny pojemnik o pojemności 1,5 l do przetwarzania dużych ilości produktów

Duży nóż do siekania ziół, orzechów, mięsa i innych produktów

Łatwa w montażu tarcza do siekania i ucierania

Pasuje do różnych modeli

Montowanie do blendera ręcznego Avance SpeedTouch za jednym kliknięciem

Pasuje do modeli blenderów ręcznych firmy Philips: HR164x i HR167x

Łatwe czyszczenie

Akcesorium Philips Avance, które można myć w zmywarce



Akcesorium robota kuchennego HR1967/90

Zalety Dane techniczne

Akcesorium robota kuchennego

Wysokiej jakości robot kuchenny Avance

Pojemnik 1,5 l

Solidny pojemnik o pojemności 1,5 l do

przetwarzania dużych ilości produktów

Nóż do siekania

Łatwy w montażu, duży nóż do siekania z

wysokiej jakości stali szlachetnej — do ziół,

orzechów, mięsa i innych produktów.

Tarcza do siekania i ucierania

Korzystając z tarczy do siekania i ucierania

można szybko przetwarzać warzywa. Aby

posiekać lub utrzeć dowolny rodzaj warzyw,

wystarczy obrócić tarczę na odpowiednią

stronę.

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

Akcesorium robota kuchennego: 1,5 l

Informacje ogólne

Możliwość mycia w zmywarce
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