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HR1999/90

Rúdmixer tartozék az optimális eredményekért
Az egyszerű őrlésért, szeletelésért és a tökéletesre vágott kockákért

A robotgép tartozék bővíti a Philips SpeedTouch rúdmixer funkcionalitását. A kockavágóval tökéletes kockákat

készíthet, a szeletelő- és reszelőtárcsával pedig egyszerűen dolgozhatja fel a zöldségeket. Még a nyers

zöldséget is felapríthatja vele!

Nagy teljesítményű SpeedTouch rúdmixer tartozék

Különleges kialakítású, rendkívül éles kockavágó kés.

Sokoldalú és többfunkciós felhasználhatóság

Közepes méretű kockavágó tárcsa

Nagyméretű 2 literes tál nagyobb mennyiségek feldolgozásához

Kétoldalas szeletelő- és reszelőtárcsa

Számos Philips rúdmixer típushoz illeszkedik

Az alábbi Philips típusokhoz illeszkedik: HR164x, HR167x és HR169x

Egy kattintással ráilleszthető az Avance SpeedTouch rúdmixerhez

Egyszerűen tisztítható

Tisztítóeszköz a kockára vágó tárcsa egyszerű tisztításához

Mosogatógépben mosható tartozékok
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Fénypontok

Rendkívül éles kockavágó kés

A rendkívül éles kockavágó kés pengéje 4

specifikus területen fejti ki hatását, hogy

tökéletes kockákat tudjon vágni. Kifejezetten

erre a feladatra tervezték, és rozsdamentes

acélból készült. Még a nyers zöldséget is

felapríthatja vele.

Közepes méretű kockavágó tárcsa

A közepes méretű kockavágó cserélhető

tárcsája rozsdamentes acélból készült. A

legjobb eredmények érdekében nagyon

éles/Egyéb rácsméretek külön kaphatók -

Philips HR7968 tartozék.

Nagyméretű 2 literes tál

Nagyméretű 2 literes tál nagyobb

mennyiségek feldolgozásához

Szeletelő és reszelő tárcsa

A kétoldalas szeletelő- és reszelőtárcsa

segítségével gyorsan feldolgozhatja a

zöldségeket. Egyszerűen csak fordítsa a tárcsát

a zöldségek szeletelésére vagy reszelésére.

Az alábbiakhoz illeszkedik: HR164x, HR167x

és HR169x

Az alábbi Philips Avance és Progresso

SpeedTouch rúdmixer típusokhoz illeszkedik:

HR164x, HR167x és HR169x.

Tisztítóeszköz

Tisztítóeszköz a kockára vágó tárcsa egyszerű

tisztításához.

Mosogatógépben mosható tartozékok

Mosogatógépben mosható tartozékok

Könnyű összeszerelés

Egy kattintással ráilleszthető a Philips Avance

SpeedTouch HR164x és HR167x rúdmixerekhez.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Tisztítóeszköz, Durva

szeletelőeszköz, Kockavágó, Reszelő eszköz

Formatervezés és kidolgozás

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Az edény anyaga: Rozsdamentes acél

Tartozékok anyaga: Rozsdamentes acél

Műszaki adatok

Konyhai robotgép kapacitása: 2 L

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír
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