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Tocător

Tehnologie ChopDrop

2 funcţii: grosier şi fin

Selectare automată a vitezei

 

HR2505/90 Toacă precum un bucătar profesionist
Toacă ceapă, carne şi multe altele

Cel puţin poţi toca precum un bucătar profesionist. Tocătorul Philips OnionChef cu

tehnologie ChopDrop îţi oferă bucăţi uscate, uniforme de ceapă şi alte

ingrediente. Graţie lamei separate de înaltă viteză poţi toca carne, plante

aromatice şi multe altele.

Toacă precum un bucătar profesionist

Tehnologie ChopDrop

Motor puternic de 500 W

Lame ascuţite din oţel inoxidabil

Versatilitate pentru utilizare zilnică

Tocare grosieră cu ChopDrop

Tocare fină cu lama HS

Fără bătăi de cap

Este nevoie de o singură tăiere

Selectare automată a vitezei

Operare uşoară prin apăsare

Bol mare de 1,1 l

Lavabil în maşina de spălat vase



OnionChef HR2505/90

Repere

Tehnologie ChopDrop

Ştiind cât este de neplăcută şi de dificilă

tocarea cepei, Philips a dezvoltat în mod

inteligent tehnologia ChopDrop pentru a-ţi

permite să le tai uşor ca un bucătar

profesionist. camera concepută în mod unic

menţine ceapa în interior, în timp ce cele trei

lame ascuţite taie. După ce bucăţile ajung la

dimensiunea optimă, acestea sunt evacuate în

bol: uscate şi uniforme de fiecare dată. Perfect

pentru ceapă, dar şi legume, fructe, brânză,

nuci şi multe altele.

Motor puternic de 500 W

Cu motorul puternic de 500 W al tocătorului

Philips OnionChef, poţi fi sigur(ă) că poţi toca

şi ingrediente tari, rapid şi uşor.

Lame ascuţite din oţel inoxidabil

Tocătorul Philips OnionChef este echipat cu

lame ascuţite din oţel inoxidabil. Cele trei lame

fine ale tehnologiei ChopDrop asigură o tocare

uscată şi uniformă a ingredientelor delicate

fără a le toca. Totuşi, lama de tocat de mare

viteză, furnizată separat, poate zdrobi chiar şi

ingrediente tari.

Tocare grosieră cu ChopDrop

Tocătorul Philips OnionChef utilizează o viteză

redusă optimă pentru tehnologia sa ChopDrop.

Acest lucru te asigură că vei obţine

întotdeauna bucăţi uscate şi uniforme de

ceapă şi alte ingrediente delicate, precum

dovlecei, ouă fierte, ardei, mozzarella, cât şi

ingrediente tari, precum nuci, morcovi şi multe

altele. Ideal pentru preparatele zilnice

preferate, cât şi pentru aperitive (salsa,

tzatziki), sosuri, risotto şi multe altele!

Tocare fină cu lama HS

Ca orice alt bucătar profesionist, tocătorul

Philips OnionChef, graţie lamei sale de mare

viteză, îţi permite să obţii rezultate fine pentru

o mare varietate de ingrediente, precum carne,

nuci, fructe uscate, plante aromatice,

Parmezan, ciocolată şi multe altele. Toacă

mărunt carnea pentru biftec tartare, chifteluţe,

sos Bolognese sau taco; prepară acasă pesto

şi humus, batoane energetice sau pur şi simplu

un dressing proaspăt pentru salata preferată.

Este nevoie de o singură tăiere

Camera mare ChopDrop a tocătorului Philips

OnionChef este concepută să-ţi permită să

plasezi în interior o întreagă ceapă tăiată în

jumătate. Acum trebuie doar să o decojeşti şi

să o tai o dată cu cuţitul. OnionChef face restul

pentru tine, eliminând orice neplăceri cauzate

de procesarea ei.

Selectare automată a vitezei

Tocătorul Philips OnionChef este echipat cu 2

viteze şi selectarea automată a vitezei.

Diversele funcţii necesită diferite viteze pentru

a obţine rezultatul optim - viteză redusă pentru

tocarea grosieră cu tehnologia ChopDrop şi

viteză ridicată pentru tocarea fină cu lama

separată pentru viteză ridicată. Produsul

detectează funcţia dorită şi reglează automat

viteza necesară automat pentru asigura

obţinerea rezultatului final dorit de fiecare dată.

Operare uşoară prin apăsare

Activarea Philips OnionChef nu poate fi mai

uşoară - pur şi simplu apasă partea superioară

a produsului spre bol. Fără alte butoane, setări

sau comutatoare. Toacă precum un bucătar

profesionist printr-o simplă atingere.

Bol mare de 1,1 l

Tocătorul Philips OnionChef dispune de un bol

mare de 1,1 l. Îţi permite să prepari cantitatea

necesară din ingredientele esenţiale.



OnionChef HR2505/90

Specificaţii

Accesorii

Inclus: Accesoriu de radere mare, Accesoriu de

radere măruntă

Ţara de origine

Fabricat în: China

Design şi finisare

Culori: Negru

Material lamă: Oţel inox

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Lavabil în maşina

de spălat vase

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate

Ambalaj: > 90% materiale reciclate

Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Vas capacitate: 1,1 L

Alimentare: 500 W
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