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HR1999/90

Akcesorium do blendera ręcznego zapewniające optymalne

rezultaty

Łatwe mielenie, siekanie i krojenie w idealną kostkę

Akcesorium robota kuchennego zwiększa funkcjonalność blendera ręcznego Philips SpeedTouch. Użyj

specjalnej przystawki, aby pokroić produkty w idealną kostkę, lub tarczy do siekania i ucierania, aby w łatwy

sposób rozdrobnić warzywa. Można nawet kroić surowe warzywa!

Wydajne akcesorium do blendera ręcznego SpeedTouch

Specjalnie zaprojektowany bardzo ostry nóż do krojenia w kostkę.

Uniwersalność i wielofunkcyjność

Średniej wielkości siatka do krojenia w kostkę

Duży pojemnik o pojemności 2 l umożliwia przetwarzanie wielu produktów

Dwustronna tarcza do siekania i ucierania

Zgodność z wieloma modelami blenderów ręcznych Philips

Zgodność z modelami Philips: HR164x, HR167x i HR169x

Montowanie do blendera ręcznego Avance SpeedTouch za jednym kliknięciem

Łatwe czyszczenie

Narzędzie do czyszczenia ułatwiające czyszczenie siatki do krojenia w kostkę

Akcesoria można czyścić w zmywarce
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Zalety

Bardzo ostry nóż do krojenia w kostkę

Ostrze noża do krojenia w kostkę ma 4

specjalne obszary zapewniające idealny

kształt kostek. Nóż został zaprojektowany

specjalnie w tym celu i jest wykonany ze stali

szlachetnej. Pozwala na krojenie nawet

surowych warzyw.

Średniej wielkości siatka do krojenia w

kostkę

Wymienna średniej wielkości siatka do

krojenia w kostkę wykonana jest ze stali

szlachetnej. Jest bardzo ostra, co zapewnia

doskonałe rezultaty. Siatki w innych rozmiarach

można kupić osobno — akcesorium Philips

HR7968.

Duży pojemnik o pojemności 2 l

Duży pojemnik o pojemności 2 l umożliwia

przetwarzanie wielu produktów

Tarcza do siekania i ucierania

Korzystając z dwustronnej tarczy do siekania i

ucierania można szybko przetwarzać warzywa.

Aby posiekać lub utrzeć dowolny rodzaj

warzyw, wystarczy przełożyć tarczę na

odpowiednią stronę.

Zgodność z modelami HR164x, HR167x i

HR169x

Zgodność z następującymi modelami

blenderów ręcznych Philips Avance i Progresso

SpeedTouch: HR164x, HR167x i HR169x.

Narzędzie do czyszczenia

Narzędzie do czyszczenia ułatwiające

czyszczenie siatki do krojenia w kostkę.

Akcesoria można czyścić w zmywarce

Akcesoria można czyścić w zmywarce

Łatwy montaż

Pasuje do blenderów ręcznych Avance

SpeedTouch HR164x i HR167x firmy Philips

(wystarczy jedno kliknięcie).
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Narzędzie do czyszczenia,

Narzędzie do siekania na grubo, Przystawka

do krojenia w kostkę, Narzędzie do ucierania

Stylistyka i wykończenie

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał dzbanka: Stal szlachetna

Materiał akcesoriów: Stal szlachetna

Dane techniczne

Pojemność robota kuchennego: 2 L

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony
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