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Κόψτε σαν σεφ
Ψιλοκόψτε κρεμμύδια, αλέστε κιμά και παίξτε με άλλα υλικά

Επιτέλους μπορείτε να ψιλοκόψετε τα υλικά σας σαν σεφ! Ο κόφτης Philips OnionChef

διαθέτει τεχνολογία ChopDrop, κόβοντας συμμετρικά το κρεμμύδι και τα υπόλοιπα

συστατικά. Χάρη στην επιπλέον λεπίδα υψηλής ταχύτητας μπορείτε επίσης να αλέσετε κιμά, να

ψιλοκόψετε μυρωδικά και να διαχειριστείτε πολλά ακόμα υλικά!

Κόψτε σαν σεφ

Τεχνολογία ChopDrop

Ισχυρό μοτέρ 500W

Κοφτερές λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Ευελιξία για καθημερινή χρήση

Κόψιμο σε χοντρά κομμάτια με ChopDrop

Ψιλό κόψιμο με λεπίδα υψηλής ταχύτητας

Χωρίς προβλήματα

Απαιτείται κοπή με ένα άγγιγμα

Αυτόματη επιλογή ταχύτητας

Εύκολη λειτουργία με πίεση προς τα κάτω

Μεγάλος κάδος 1,1 λίτρου

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία ChopDrop

Γνωρίζοντας πόσο δυσάρεστο και δύσκολο είναι να

ψιλοκόβετε κρεμμύδια, η Philips δημιούργησε την

έξυπνη τεχνολογία ChopDrop που σας επιτρέπει να

ψιλοκόβετε κρεμμύδια εύκολα, σαν σεφ. Ο μοναδικά

σχεδιασμένος θάλαμος κρατά το κρεμμύδι στο

εσωτερικό του, ενώ οι τρεις αιχμηρές λεπίδες το

ψιλοκόβουν. Μόλις τα κομμάτια κοπούν στο σωστό

μέγεθος, πέφτουν μέσα στο μπολ. Ιδανικό για

κρεμμύδια, αλλά και για άλλα λαχανικά, φρούτα, τυριά,

ξηρούς καρπούς και άλλα.

Ισχυρό μοτέρ 500W

Χάρη στο ισχυρό μοτέρ 500W του κόφτη Philips

OnionChef, μπορείτε να ψιλοκόβετε ακόμα και σκληρά

υλικά γρήγορα και εύκολα.

Κοφτερές λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Ο κόφτης Philips OnionChef διαθέτει κοφτερές

λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι τρεις λεπτές

λεπίδες με τεχνολογία ChopDrop εξασφαλίζουν

στεγνό και ομοιόμορφο κόψιμο των ευαίσθητων

υλικών χωρίς να τα πολτοποιούν. Η υψηλής

ταχύτητας λεπίδα κοπής που παρέχεται ξεχωριστά,

μπορεί να θρυμματίσει ακόμα και σκληρά υλικά.

Κόψιμο σε χοντρά κομμάτια με ChopDrop

Για την τεχνολογία ChopDrop, ο κόφτης Philips

OnionChef χρησιμοποιεί την πλέον κατάλληλη μικρή

ταχύτητα. Έτσι μπορείτε να κόβετε πάντα στεγνά και

ομοιόμορφα τα κρεμμύδια καθώς και άλλα ευαίσθητα

υλικά, όπως κολοκυθάκια, βραστά αυγά, πιπεριές,

μοτσαρέλα, αλλά και σκληρά υλικά όπως ξηρούς

καρπούς, καρότα και πολλά άλλα. Ιδανικό για τα

αγαπημένα σας καθημερινά πιάτα, καθώς και

ορεκτικά (όπως π.χ. τζατζίκι), σάλτσες, ριζότο και

άλλα!

Ψιλό κόψιμο με λεπίδα υψηλής ταχύτητας

Όπως και οποιοσδήποτε άλλος σεφ, ο κόφτης Philips

OnionChef με την πρόσθετη λεπίδα για κόψιμο

υψηλής ταχύτητας σάς επιτρέπει να ψιλοκόβετε με

άψογα αποτελέσματα μια μεγάλη ποικιλία υλικών,

όπως κρέας, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα,

μυρωδικά, παρμεζάνα, σοκολάτα και άλλα. Αλέστε

κιμά για ταρτάρ, κεφτεδάκια, σάλτσα μπολονέζ ή

τάκος, ετοιμάστε σπιτικό πέστο και χούμους, μπάρες

δημητριακών ή απλά ένα νέο ντρέσινγκ για την

αγαπημένη σας σαλάτα.

Απαιτείται κοπή με ένα άγγιγμα

Το μεγάλο δοχείο ChopDrop του κόφτη Philips

OnionChef έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορείτε να

τοποθετείτε ένα ολόκληρο μεγάλο κρεμμύδι κομμένο

στη μέση.Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να

το ξεφλουδίσετε και να το κόψετε με το μαχαίρι. Το

OnionChef κάνει τα υπόλοιπα για εσάς, χωρίς να

έχετε τη δυσάρεστη επαφή με το κρεμμύδι.

Αυτόματη επιλογή ταχύτητας

Ο κόφτης Philips OnionChef διαθέτει 2 ταχύτητες και

αυτόματη επιλογή ταχύτητας. Οι διαφορετικές

λειτουργίες απαιτούν και διαφορετική ταχύτητα για

να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα: χαμηλή

ταχύτητα για κόψιμο σε χοντρά κομμάτια με την

τεχνολογία ChopDrop και υψηλή ταχύτητα για ψιλά

κομμάτια με την ξεχωριστή λεπίδα υψηλής

ταχύτητας. Το προϊόν αναγνωρίζει την επιθυμητή

λειτουργία και ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα που

απαιτείται για να πετυχαίνετε κάθε φορά το

αποτέλεσμα που θέλετε.

Εύκολη λειτουργία με πίεση προς τα κάτω

Η ενεργοποίηση του Philips OnionChef είναι

πανεύκολη: πιέστε προς τα κάτω το επάνω μέρος του

προϊόντος προς το μπολ. Δεν χρειάζονται επιπλέον

κουμπιά, ρυθμίσεις ή διακόπτες. Κόψτε σε μικρά

κομμάτια σαν σεφ με ένα μόλις άγγιγμα!

Μεγάλος κάδος 1,1 λίτρου

Ο κόφτης Philips OnionChef συνοδεύεται από ένα

μεγάλο μπολ 1,1 L που σας επιτρέπει να ετοιμάζετε

την ποσότητα των συστατικών που χρειάζεστε.
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Προδιαγραφές

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάζεται στην: Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα κανάτας: 1,1 Α

Ρεύμα: 500 W

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Εργαλείο

τεμαχισμού σε χοντρά κομμάτια, Εργαλείο

τεμαχισμού σε ψιλά κομμάτια

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Χρώμα(τα): Λευκό

Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι

Γενικές προδιαγραφές

Λειτουργίες προϊόντος: Πλένεται στο πλυντήριο

πιάτων

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί
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