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Picar como um chefe
Pique cebolas, carne e muito mais

Finalmente pode picar como um chefe. A picadora OnionChef da Philips com

tecnologia ChopDrop proporciona-lhe sempre pedaços uniformes e não

esmagados de cebola e de outros ingredientes. Graças à lâmina de alta

velocidade fornecida em separado, também pode picar carne, ervas aromáticas e

muito mais.

Picar como um chefe

Tecnologia ChopDrop

Motor potente de 500 W

Lâminas em aço inoxidável afiadas

Versatilidade para uso diário

Picar grosseiramente com ChopDrop

Picar finamente a alta velocidade

Sem incómodos

É necessário um único corte

Selecção de velocidade automática

Funcionamento activado por pressão

Taça XL de 1,1 L

Laváveis na máquina de lavar a loiça
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Destaques

Tecnologia ChopDrop

Como sabemos que picar cebolas pode ser

muito desagradável e difícil, a Philips

desenvolveu de forma inteligente a tecnologia

ChopDrop para lhe permitir picá-las facilmente

como um chefe. A câmara de design exclusivo

mantém a cebola no interior, enquanto as três

lâminas afiadas estão a picá-las. Quando os

pedaços atingirem o tamanho ideal, estas

saem para a taça: sempre uniformes e sem

esmagar. Perfeita para cebolas, mas também

para outros legumes, fruta, queijo, frutos secos

e muito mais.

Motor potente de 500 W

O potente motor de 500 W da picadora

OnionChef da Philips garante que pode picar

ingredientes duros de forma rápida e fácil.

Lâminas em aço inoxidável afiadas

A picadora OnionChef da Philips está

equipada com lâminas afiadas em aço

inoxidável. As três lâminas para picar

finamente da tecnologia DropChop asseguram

que os ingredientes delicados são picados

uniformemente sem serem esmagados. No

entanto, a lâmina de corte de alta velocidade

fornecida separadamente é capaz de triturar

até ingredientes duros.

Picar grosseiramente com ChopDrop

A picadora OnionChef da Philips utiliza uma

velocidade lenta ideal para a sua tecnologia

ChopDrop. Este assegura-lhe que obterá

sempre pedaços uniforme e não esmagados

de cebola e de outros ingredientes delicados,

como curgete, ovos cozidos, pimento,

mozarela, bem como ingredientes duros -

como frutos secos, cenoura e muito mais. Ideal

para as suas refeições diárias favoritas e para

entradas (molhos, tzatziki), risotos e muito

mais!

Picar finamente a alta velocidade

Como qualquer outro chefe, a picadora

OnionChef da Philips com a sua lâmina de

corte adicional de alta velocidade permite-lhe

picar finamente uma grande variedade de

ingredientes, como carne, frutos secos, fruta

desidratada, ervas aromáticas, parmesão,

chocolate e muito mais. Pique carne finamente

para bife tártaro, almôndegas, molho

bolonhesa ou tacos; preparar pesto e húmus

caseiros, barras energéticas ou simplesmente

um molho fresco para as suas saladas

favoritas.

É necessário um único corte

A câmara grande ChopDrop da picadora

OnionChef da Philips foi concebida para lhe

permitir colocar uma cebola grande completa

cortada ao meio. Agora necessita apenas de

descascá-la e fazer um único corte com a sua

faca. O OnionChef faz o resto, garantindo que

não tem um contacto desagradável com a

cebola.

Selecção de velocidade automática

A picadora OnionChef da Philips está

equipada com 2 velocidades e uma selecção

de velocidade automática. As diferentes

funções requerem uma velocidade diferente

para obter um óptimo resultado - velocidade

baixa para picar grosseiramente com a

tecnologia ChopDrop e alta velocidade para

picar finamente com a lâmina de alta

velocidade fornecida em separado. O produto

detecta a função pretendida e ajusta

automaticamente a velocidade necessária para

garantir que atinge sempre o resultado final

pretendido.

Funcionamento activado por pressão

A activação do OnionChef da Philips não pode

ser mais fácil - basta pressionar a parte

superior do produto em direcção à taça. Não

há botões, regulações nem selectores

adicionais. Picar como um chefe com um

simples toque num botão.

Taça XL de 1,1 L

A picadora OnionChef da Philips é fornecida

com uma taça grande de 1,1 L. Isto permite-lhe

preparar a quantidade necessária de

ingredientes essenciais.
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Especificações

Acessórios

Incluído: Acessório para ralar grosseiramente,

Acessórios para ralar finamente

País de origem

Fabricada na: China

Design e acabamento

Cor(es): Preto

Material da lâmina: Aço inoxidável

Especificações gerais

Características do produto: Laváveis na

máquina de lavar a loiça

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Especificações técnicas

Capacidade do jarro: 1,1 L

Alimentação: 500 W
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