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Công nghệ  ChopDrop

2 chức năng: cắt thô và xay nhuyễn

Lựa chọn tốc độ tự  động

 

HR2505/00 Cắt như đầu bếp chuyên nghiệp
Băm hành, xay thịt và nhiều hơn thế

Cuối cùng thì bạn cũng có thể  băm cắt như đầu bếp chuyên nghiệp. Máy cắt và xay thịt 2 trong 1

của Philips với công nghệ  ChopDrop giúp bạn xay nhuyễn, cắt đều. Nhờ có lưỡ i cắt tốc độ cao

riêng biệ t, bạn còn có thể  xay thịt, cắt rau thơm và nhiều nữa.

Cắt như  đầu bếp chuyên nghiệp

Công nghệ  ChopDrop

Động cơ công suất lớn 500W

Lưỡ i cắt sắc bén bằng thép không gỉ

Đa năng để  sử  dụng hàng ngày

Cắt thô với ChopDrop

Cắt nhỏ với lưỡ i cắt HS

Không còn rắc rối nữa

Cắt từng lần riêng lẻ

Lựa chọn tốc độ tự động

Vận hành dễ dàng bằng cách ấn xuống

Cối chứa lớn 1,1L

Có thể  vệ  sinh bằng máy rửa chén
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Những nét chính

Công nghệ  ChopDrop

Nhận thấy sự khó chịu và khó khăn khi cắt hành, Philips

đã khéo léo phát triển công nghệ  ChopDrop để  cho

phép bạn cắt như đầu bếp chuyên nghiệp một cách dễ

dàng. Khoang đượ c thiết kế độc đáo giúp giữ hành luôn

ở  bên trong trong khi ba lưỡ i cắt sắc bén đang cắt thái.

Ngay khi cắt đượ c các mẩu nguyên liệu có kích cỡ  phù

hợp, máy sẽ cho các mẩu đó rơi vào tô: luôn cắt thành

từng miếng khô và đều nhau. Lựa chọn lý tưởng để  cắt

hành tươi, rau củ  quả , pho mát, quả hạch và nhiều hơn

thế nữa.

Động cơ công suất lớn 500W

Động cơ công suất lớn 500W của máy cắt OnionChef

của Philips giúp bạn cắt ngay những nguyên liệu cứng

nhanh chóng và dễ dàng.

Lưỡ i cắt sắc bén bằng thép không gỉ

Máy cắt OnionChef của Philips đượ c trang bị lưỡ i cắt

sắc bén bằng thép không gỉ. Ba lưỡ i cắt sắc bén của

công nghệ  ChopDrop đảm bảo cắt khô và đều các

nguyên liệu mềm mà không nghiền nát. Tuy nhiên, lưỡ i

cắt tốc độ cao đượ c cung cấp riêng có khả năng nghiền

ngay cả những nguyên liệu cứng.

Cắt thô vớ i ChopDrop

Máy cắt và xay thịt 2 trong 1 của Philips sử dụng tốc độ

chậm tối ưu bằng công nghệ  ChopDrop. Điều này đảm

bảo rằng bạn luôn có thể  thu đượ c các miếng cắt khô

và đều từ các nguyên liệu mềm như hành, bí xanh, trứng

luộc, hạt tiêu, pho mát mozzarella đến những nguyên

liệu cứng khác như các loạ i hạt, cà rốt...

Cắt nhỏ vớ i lưỡ i cắt HS

Máy cắt và xay 2 trong 1 của Philips bổ sung thêm lưỡ i

cắt tốc độ cao, cho phép bạn đạt đượ c các miếng cắt

nhỏ của nhiều loạ i nguyên khác khác nhau, như thịt, các

loạ i hạt, trái cây khô, các loạ i thảo mộc, pho mát, sôcôla

và nhiều loạ i khác. Thịt xay nhỏ cho các món thịt bò tái

kiểu Pháp, thịt viên, nước sốt Bolognese hoặc bánh

tacos; tự làm tạ i nhà sốt pesto và humus hay đơn giản là

nước sốt tươi ngon cho món salad yêu thích của bạn.

Cắt từng lần riêng lẻ

Khoang ChopDrop cỡ  lớn của máy đượ c thiết kế để

bạn có thể  đặt một nửa củ  hành lớn khi cắt. Bạn chỉ

cần bóc vỏ và cắt một lần duy nhất bằng dao. Máy sẽ

làm phần thao tác còn lạ i, đảm bảo bạn không phả i tiếp

xúc khó chịu với hành.

Lựa chọn tốc độ tự  động

Máy cắt OnionChef của Philips đượ c trang bị 2 tốc độ

và lựa chọn tốc độ tự động. Các chức năng khác nhau

cần tốc độ khác nhau để  đạt kết quả tối ưu - tốc độ

chậm để  cắt thô với công nghệ  ChopDrop và tốc độ

cao để  cắt nhỏ với lưỡ i cắt tốc độ cao riêng biệ t.

Vận hành dễ  dàng bằng cách ấn xuống

Cắt như đầu bếp chuyên nghiệp chỉ với một lần chạm

duy nhất.

Cối chứa lớn 1,1L

Máy có kèm một cối chứa lớn 1,1L. Cối này giúp bạn

chứa đượ c lượng nguyên liệu cần thiết.

Có thể  vệ  sinh bằng máy rửa chén

Bạn có thể  rửa nước tất cả các bộ phận hoặc đơn giản

là cho vào máy rửa chén.
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Các thông số

Ng uồn g ốc xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật

Dung tích cối: 1,1 l

Công suất: 500 W

Phụ kiện

Bao gồm: Công cụ  băm thô, Công cụ  băm nhuyễn

Thiết kế và hoàn thiện

Màu: Trắng

Chất liệu lưỡ i dao cắt: Thép không gỉ

Thông số chung

Các tính năng sản phẩm: Có thể  vệ  sinh bằng máy rửa

chén

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: Giấy tái chế 100%
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