
OnionChef

Viva Collection

  เครื่องบดสบั

เทคโนโลยี ChopDrop

2 ฟงกชัน: หยาบและละเอยีด

การเลอืกความเรว็อตัโนมตัิ

 

HR2505/00 หั่นดวยฝมอืระดบัเชฟ
หั่นหวัหอม บดเนื้อและอื่นๆ อกีมากมาย

ในที่สุดคุณกส็ามารถหั่นดวยฝมือระดบัเชฟได เคร่ืองบดสับ Philips OnionChef ที่มาพรอมกบัเทคโนโลยี

ChopDrop จะใหคุณไดหวัหอมเปนชิ้นแหงสวยงามและใชกบัวัตถดุบิอื่นๆ ไดเชนกนั ดวยใบมีดความเร็วสูงที่

แยกกนั คุณยงัสามารถบดเนื้อ หั่นสมุนไพรและทาํส่ิงตางๆ อกีมากมายได

ห่ันดวยฝมอืระดบัเชฟ

เทคโนโลย ีChopDrop

พลงัมอเตอรแรง 500W

ใบมีดสแตนเลสสตลีที่คม

ความอเนกประสงคเพื่อการใชงานทุกวนั

การหั่นแบบหยาบดวย ChopDrop

การหั่นแบบละเอยีดดวยใบมีด HS

ใชงานงาย

หั่นเพียงคร้ังเดยีว

การเลอืกความเร็วอตัโนมัติ

ใชงานงายเพียงกดลงเทานั้น

โถขนาดใหญความจ  ุ1.1 ลติร

ใชกบัเคร่ืองลางจานได



OnionChef HR2505/00

ไฮไลต

เทคโนโลยี ChopDrop

เพราะรูวาการหั่นหวัหอมเปนเร่ืองยากลาํบาก Philips จงึพัฒนา

เทคโนโลย ีChopDrop ที่จะชวยใหคุณสามารถหั่นหวัหอมดวย

ฝมือระดบัเชฟไดงายๆ ชองเกบ็ที่ออกแบบมาเปนพิเศษจะกกั

เกบ็หวัหอมเอาไว ในระหวางที่ใบมีดสามช้ินทาํการหั่น เม่ือถกู

หั่นจนไดขนาดตามตองการ หวัหอมจะหลนลงมาที่โถ มีขนาดเทา

กนัและไมแฉะในทกุๆ คร้ัง เหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับสับหวัหอม

และแนนอนวาเหมาะสําหรับหั่นผกั ผลไม ชีส ถั่ว และอื่นๆ ดวย

เชนกนั

พลงัมอเตอรแรง 500W

มอเตอรพลงัแรง 500W ของเคร่ืองบดสับ Philips OnionChef

ชวยใหคุณม่ันใจไดวาจะสามารถสับสวนผสมแข็งๆไดอยาง

รวดเร็วและงายดาย

ใบมดีสแตนเลสสตลีท่ีคม

เคร่ืองบดสับ Philips OnionChef มาพรอมใบมีดสแตนเลสสตลี

ที่มีความคม ใบมีดประสิทธภิาพเยี่ยมสามช้ินของเทคโนโลยี

ChopDrop ชวยใหคุณม่ันใจวาจะหั่นไดสวนผสมที่บอบบาง

เปนช้ินแหงโดยไมบดเละ โดยตวัเคร่ืองมาพรอมใบมีดเสริม

ความเร็วสูง (High Speed Chopping Blade) ที่สามารถบดสับ

สวนผสม หรืออาหารที่แข็งไดเชนกนั

การห่ันแบบหยาบดวย ChopDrop

เคร่ืองบดสับ Philips OnionChef ใชความเร็วตํ่าที่เหมาะสมที่สุด

สําหรับเทคโนโลย ีChopDrop ซึ่งชวยใหคุณม่ันใจไดวาคุณจะ

ไดช้ินหวัหอมและสวนผสมที่บอบบางอื่นๆ เชน ซกูนิ ีไขตม พริก

ไทย ชีสมอสซาเรลลา ที่แหงและเปนช้ินสม่ําเสมอ รวมถงึสวน

ผสมชนดิแข็ง เชน ถั่ว แครอท และอื่นๆ เหมาะสําหรับปรุง

อาหารจานโปรด ของคุณอาหารเรียกนํ้ายอย (ซลัซา ซารซกิ)ิ

ซอส รีซอตโต และอื่นๆ อกีมาก!

การห่ันแบบละเอยีดดวยใบมดี HS

เชนเดยีวกนักบัเชฟคนอื่นๆ เคร่ืองบดสับ Philips OnionChef

มาพรอมใบมีดเสริมความเร็วสูง (High Speed Chopping Blade)

ที่ใหคุณสามารถสับสวนผสมที่หลากหลาย เชน เนื้อ ผลไมแหง

สมุนไพร ชีสพารมิซาน ช็อกโกแลต และอื่นๆ ไดอยางไรที่ต ิคุณ

ยงัสามารถบดเนื้อเพ่ือทาํเปนสเตก็ทารทาร มีทบอล ซอสสําหรับ

โบโลเนสหรือทาโก เตรียมเพสโตหรือฮมัมัสแบบโฮมเมด ทาํแทง

อาหารเสริม (Energy Bar) หรือแมแตนํ้าสลดัสดสําหรับสลดัจาน

โปรดของคุณ

ห่ันเพยีงครั้งเดยีว

ชองเกบ็ ChopDrop ขนาดใหญของเคร่ืองบดสับ Philips

OnionChef ถกูออกแบบเพ่ือความสะดวกในการใชงาน เพียงผา

คร่ึงหวัหอม กส็ามารถไสลงไปไดอยางงายดาย ส่ิงที่คุณตองทาํคือ

ปอกเปลอืกและผาดวยมีดเพียงคร้ังเดยีวเทานั้น OnionChef จะ

ดาํเนนิกระบวนการที่เหลอืใหคุณ ใหม่ันใจไดวาคุณไมตองสัมผสั

หวัหอมโดยไมพึงประสงค

การเลอืกความเรว็อตัโนมตัิ

เคร่ืองบดสับ Philips OnionChef มาพรอมความเร็ว 2 ระดบั

และการเลอืกความเร็วอตัโนมัต ิเพราะฟงกชันที่แตกตางจาํเปน

ตองใชความเร็วที่ไมเทากนัเพ่ือใหไดผลลพัธการหั่นที่ดทีี่สุด

ความเร็วตํ่าสําหรับการสับหรือหั่นแบบหยาบดวยเทคโนโลยี

ChopDrop และความเร็วสูงสําหรับการหั่นแบบละเอยีดดวยใบ

มีดความเร็วสูงที่เปนอปุกรณเสริม โดยตวัเคร่ืองจะปรับเปน

ความเร็วที่เหมาะสมโดยอตัโนมัตเิม่ือใสใบมีดแบบที่คุณตองการ

ลงไป เพ่ือใหคุณม่ันใจไดวาไดผลลพัธที่ตองการทกุคร้ัง

ใชงานงายเพยีงกดลงเทาน้ัน

ใชงานงายเพยีงกดลงเทาน้ัน

การเปดใชงานเคร่ืองบดสับ Philips OnionChef ชางแสน

งายดาย เพียงกดสวนบนของเคร่ืองลงเขาหาตวัเคร่ือง ไมตองกด

ปุม การตั้งคา หรือสวิตชเพ่ิมเตมิ ใหการสับหรือหั่นอาหารฝมือ

ระดบัเชฟทาํไดสะดวกและงายดาย

โถขนาดใหญความจ ุ1.1 ลติร

เคร่ืองบดสับ Philips OnionChef มาพรอมชามใหญขนาด 1.1

ลติร ซึ่งชวยใหคุณสามารถเตรียมสวนผสมที่สําคัญไดในปริมาณที่

จาํเปน

ใชกบัเครื่องลางจานได

เคร่ืองบดสับ Philips OnionChef ทาํความสะอาดงาย คุณ

สามารถลางช้ินสวนทกุช้ินไดดวยนํ้าหรือเพียงวางในเคร่ืองลาง

จาน
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รายละเอยีดเฉพาะ

ประเทศผูผลติ

ผลติใน: จนี

ขอมลูทางเทคนิค

ความจขุองโถ: 1.1 ลติร

กาํลงัไฟ: 500 วัตต

อปุกรณเสรมิ

พรอมดวย: เคร่ืองมือสับหยาบ, เคร่ืองมือบดละเอยีด

การออกแบบและตกแตง

ส:ี สีขาว

วสัดผุลติใบมดี: สแตนเลสสตลี

ขอกาํหนดท่ัวไป

คณุสมบัตผิลติภณัฑ: ใชกบัเคร่ืองลางจานได

บรกิาร

รบัประกนัท่ัวโลก 2 ป

ความย่ังยืน

ความย่ังยืน

บรรจภุณัฑ: > 90% วัสดทุี่นาํกลบัมาใชใหมได

คูมอืการใชงาน: 100% กระดาษที่นาํกลบัมาใชใหมได
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