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Приставка за пасатор за оптимални резултати
За лесно настъргване, нарязване и идеални кубчета

Приставката кухненски робот разширява функционалността на вашия пасатор Philips SpeedTouch. Използвайте уреда за

нарязване на кубчета, за да направите идеални кубчета, и диска за нарязване и настъргване за лесна обработка на зеленчуци.

Може дори да реже сурови зеленчуци!

Високо ефективна приставка за пасатор SpeedTouch

Специално проектиран свръхостър нож за рязане на кубчета.

Гъвкав и многофункционален

Решетка за рязане на кубчета със среден размер

Голяма 2-литрова купа за обработка на големи количества

Двустранен диск за нарязване и настъргване

Подходящ за множество модели на пасатори Philips

Подходящ за модели Philips: HR164x, HR167x и HR169x

Сглобяване с едно щракване към пасатора Avance SpeedTouch

Лесно почистване

Инструмент за лесно почистване на решетката за нарязване на кубчета

Принадлежности, подходящи за съдомиялна
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Акценти

Свръхостър нож за рязане на кубчета

Острието на свръхострия нож за рязане на кубчета

има 4 отделни области за идеално нарязване на

кубчетата. Той е проектиран специално за тази

задача и произведен от неръждаема стомана. Може

дори да реже сурови зеленчуци.

Решетка за рязане на кубчета със среден размер

Сменяемата решетка за рязане на кубчета със

среден размер е направена от неръждаема стомана.

Тя е много остра за най-добри резултати/ Отделно

се предлагат решетки с други размери – Philips

аксесоар HR7968.

Голяма 2-литрова купа

Голяма 2-литрова купа за обработка на големи

количества

Диск за нарязване и настъргване

С двустранния диск за нарязване и настъргване

можете бързо да се справяте със зеленчуците.

Просто обърнете диска, за да нарежете или

настържете всякакви зеленчуци.

Подходящ за HR164x, HR167x и HR169x

Подходящ за следните модели ръчни пасатори Philips

Avance и Progresso SpeedTouch: HR164x, HR167x и

HR169x.

Инструмент за почистване

Инструмент за лесно почистване на решетката за

нарязване на кубчета.

Принадлежности, подходящи за съдомиялна

Принадлежности, подходящи за съдомиялна

Лесно сглобяване

Подходяща за пасатор Philips Avance SpeedTouch

HR164x и HR167x с едно щракване.
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Спецификации

Аксесоари

Приложено: Инструмент за почистване, Инструмент

за едро нарязване, Приставка за нарязване на

кубчета, Инструмент за настъргване

Дизайн и покритие

Материал – нож: Неръждаема стомана

Материал – кана: Неръждаема стомана

Материал на приставките: Неръждаема стомана

Технически данни

Вместимост на кухненския робот: 2 л

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия
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