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Sekáček

Technologie ChopDrop

2 funkce: hrubé a jemné sekání

Automatická volba rychlosti

 

HR2505/00 Sekejte jako šéfkuchař
Můžete sekat cibuli, mlít maso a využívat mnohé další

možnosti

Konečně můžete sekat jako šéfkuchař. Sekáček Philips OnionChef s technologií

ChopDrop vytváří suché, pravidelné kousky cibule a dalších přísad. Oddělený

vysokorychlostní břit umožňuje mletí masa, sekání bylinek a další způsoby

zpracování.

Sekejte jako šéfkuchař

Technologie ChopDrop

Výkonný 500W motor

Ostré břity z nerezové oceli

Všestrannost pro každodenní použití

Sekání nahrubo s OptiDropem

Sekání najemno s břitem HS

Již žádné potíže

Stačí jen jeden řez

Automatická volba rychlosti

Snadné ovládání stlačením

Velká mísa 1,1 l

Vhodné do myčky



OnionChef HR2505/00

Přednosti

Technologie ChopDrop

Krájení cibule někdy může být nepříjemná

a náročná činnost, společnost Philips proto

vyvinula důmyslnou technologii ChopDrop,

která vám umožní krájet cibuli jednoduše jako

pravý šéfkuchař. Zatímco tři ostré nože cibuli

sekají, unikátně navržená komora ji drží uvnitř.

Jakmile kousky dosáhnou optimální velikosti,

propadnou do nádoby: vždy suché

a pravidelné. Ideálně se hodí na sekání cibule,

ale i další zeleniny, ovoce, sýrů, ořechů

a dalších surovin.

Výkonný 500W motor

Díky výkonnému 500W motoru sekáčku

Philips OnionChef můžete snadno a rychle

krájet i tvrdé suroviny.

Ostré břity z nerezové oceli

Sekáček Philips OnionChef je vybaven ostrými

noži z nerezové oceli. Technologie ChopDrop

se třemi kvalitními noži zajišťuje suché

a pravidelné sekání jemných surovin, aniž by

je rozmačkala. Vysokorychlostní sekací nůž,

který se dodává samostatně, je však vhodný

i pro drcení tvrdých surovin.

Sekání nahrubo s OptiDropem

Technologie ChopDrop sekáčku Philips

OnionChef optimálně využívá nízkou rychlost

sekání. Tímto způsobem vždy připraví suché

a pravidelné kousky cibule a dalších křehkých

surovin, jako jsou cukety, vařená vejce, papriky,

mozzarella, ale také tvrdých surovin,

jako jsou ořechy, mrkve a další suroviny.

Perfektní pro vaše oblíbená jídla a chuťovky

(salsa, tzatziki), omáčky, rizota a další pokrmy!

Sekání najemno s břitem HS

Stejně jako pravý šéfkuchař vám i sekáček

Philips OnionChef s dodatečným

vysokorychlostním sekacím nožem umožní

dosáhnout dokonale jemného sekání

rozmanitých druhů surovin jako maso, ořechy,

sušené ovoce, bylinky, parmezán, čokoláda

a další přísady. Připravte si jemně mleté maso

na tatarský biftek, masové kuličky, boloňskou

omáčku nebo tacos, vyzkoušejte domácí pesto

a humus, energetické tyčinky nebo prostě

čerstvý dressing ke svému oblíbenému salátu.

Stačí jen jeden řez

Velká komora ChopDrop sekáčku Philips

OnionChef je navržena tak, aby vám umožnila

vložit celou velkou rozpůlenou cibuli. Stačí ji

pouze oloupat a rozříznout. Zbytek za vás již

udělá OnionChef a vy se můžete dalšímu

nepříjemnému kontaktu s cibulí vyhnout.

Automatická volba rychlosti

Sekáček Philips OnionChef je vybaven

2 rychlostmi a funkcí automatického výběru

rychlosti. Optimálních výsledků dosáhnete

pomocí různých funkcí vyžadujících různé

rychlosti – nízká rychlost pro sekání nahrubo

s technologií ChopDrop a vysoká rychlost pro

sekání najemno pomocí samostatného

vysokorychlostního nože. Výrobek rozpozná

požadovanou funkci a automaticky upraví

potřebnou rychlost, aby pokaždé dosáhl

požadovaných finálních výsledků.

Snadné ovládání stlačením

Spuštění sekáčku Philips OnionChef nemůže

být jednodušší! Stačí zatlačit na horní část

výrobku směrem k nádobě. Žádná tlačítka,

nastavení nebo přepínače navíc. Krájejte jako

šéfkuchař jediným dotykem.

Velká mísa 1,1 l

Sekáček Philips OnionChef se dodává s velkou

nádobou o objemu 1,1 l, která vám umožní

připravit nezbytné množství důležitých surovin.



OnionChef HR2505/00

Specifikace

Země původu

Vyrobeno v: Číně

Technické údaje

Kapacita nádoby: 1,1 L

Spotřeba: 500 W

Příslušenství

Včetně: Nástroj pro hrubé strouhání, Nástroj

pro jemné strouhání

Design a provedení

Barva(y): Bílá

Materiál nože: Nerezová ocel

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
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