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HR1999/90

Príslušenstvo ponorného mixéra pre optimálne výsledky
Na jednoduché strúhanie, krájanie a dokonale nakrájané kocky

Toto príslušenstvo kuchynského robota rozširuje funkcie vášho ponorného mixéra Philips SpeedTouch. Použite

nástavec na krájanie kociek na vytvorenie dokonalých kociek alebo disk na krájanie a strúhanie na jednoduché

spracovanie zeleniny. Dokonca ním nakrájate aj surovú zeleninu!

Vysoko výkonné príslušenstvo pre ponorný mixér SpeedTouch

Špeciálne navrhnutý, mimoriadne ostrý nôž na krájanie kociek.

Univerzálny a multifunkčný

Stredná mriežka na krájanie kociek

Veľká 2 l nádoba na spracovanie veľkého množstva surovín

Obojstranný krájací a strúhací disk

Kompatibilné s veľkým množstvom modelov ponorných mixérov Philips

Kompatibilné s modelmi Philips: HR164x, HR167x a HR169x

Nasadenie jediným kliknutím na ponorný mixér Avance SpeedTouch

Jednoduché čistenie

Čistiaci nástroj na jednoduché čistenie mriežky na krájanie kociek

Príslušenstvo vhodné do umývačky
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Hlavné prvky

Mimoriadne ostrý nôž na krájanie kociek

Čepeľ mimoriadne ostrého noža na krájanie

kociek obsahuje 4 špecifické oblasti na

dokonalé nakrájanie kociek. Je špeciálne

navrhnutý na túto úlohu a vyrobený

z nehrdzavejúcej ocele. Dokonca pokrája aj

surovú zeleninu.

Stredná mriežka na krájanie kociek

Náhradná stredná mriežka na krájanie kociek

je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Je veľmi

ostrá, vďaka čomu dosiahnete tie najlepšie

výsledky. Ostatné veľkosti mriežky sú

k dispozícii samostatne – príslušenstvo Philips

HR7968.

Veľká 2 l nádoba

Veľká 2 l nádoba na spracovanie veľkého

množstva surovín

Krájací a strúhací disk

Obojstranný krájací a strúhací disk umožňuje

rýchle spracovanie zeleniny. Disk jednoducho

otočte a krájajte alebo strúhajte všetky druhy

zeleniny.

Kompatibilné s modelmi HR164x, HR167x a

HR169x

Kompatibilné s nasledujúcimi modelmi

ponorných mixérov Philips Avance a Progresso

SpeedTouch: HR164x, HR167x a HR169x.

Čistiaci nástroj

Čistiaci nástroj na jednoduché čistenie mriežky

na krájanie kociek.

Príslušenstvo vhodné do umývačky

Príslušenstvo vhodné do umývačky

Ľahké zostavenie

Kompatibilné s ponorným mixérom Philips

Avance SpeedTouch HR164x a HR167x,

nasadenie jediným kliknutím.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Pribalené: Čistiaci nástroj, Nástroj na hrubé

krájanie, Krájač kociek, Nástroj na strúhanie

Dizajn a povrchová úprava

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál príslušenstva: Nehrdzavejúca oceľ

Technické špecifikácie

Kapacita kuchynského robota: 2 D

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier
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