
Mlýnek na maso

Daily Collection

 
450 W nominální

Blokovaný příkon 1600 W

1,7 kg/min

 
HR2709/20

Vysoce výkonné mletí, mimořádně kompaktní design
Vynikající motor umožňuje umlít až 1,7 kg/min.

Tento kompaktní mlýnek na maso Philips je navržen tak, aby vám při použití ani uskladnění nezabíral v kuchyni

téměř žádné místo. Díky robustnímu motoru a kovové spojce v něm můžete mlít velké množství masa.

Výkonný a přesný

Silný motor s nominálním příkonem 450 W a blokovaným příkonem 1600 W

Kapacita mletí až 1,7 kg za 1 minutu

2 hygienické mlecí kotouče z nerezové oceli (5, 8 mm)

Spolehlivě odolný

Celokovová ozubená spojka pro bezproblémový chod

Nůž z hygienické nerezové oceli zůstává ostrý

Zařízení chránící motor

Bez námahy a snadno

Nástavec na plnění klobás 12 mm (tenké) a 22 mm (silné)

Inovativní 2stranný čisticí nástroj

Snadné automatické podávání pro mletí bez námahy

Čepel a šroub s automatickým nastavením zajišťuje vždy správné sestavení.

Snadný přenos díky integrované rukojeti



Mlýnek na maso HR2709/20

Přednosti

Výkonný motor

Nominální příkon 450 W a blokovaný příkon

1600 W pro rychlé a snadné mletí.

Vysoká kapacita

Kapacita mletí až 1,7 kg za 1 minutu.

2 disky z nerezové oceli

2 hygienické mlecí kotouče z nerezové oceli (5,

8 mm)

Celokovová spojka

Celokovová kola spojky jsou vytvořeny tak, aby

zvládly i vysokou zátěž.

Ostří z hygienické nerezové oceli

Nůž z hygienické nerezové oceli zůstává ostrý

Zařízení chránící motor

Ochrana motoru TCO pro delší životnost.

Nástavec na plnění klobás

2 různě velké nástavce na plnění klobás vám

umožní dosáhnout různých výsledků. Podle

potřeby použijte nástavec o průměru 12 mm

nebo použijte nástavec o průměru 22 mm.

Inovativní čisticí nástroj

Inovativní 2stranný nástroj na čištění zkracuje

dobu čištění o 50 %. Po mletí jednoduše

naklikněte na čisticí nástroj mlecí mřížku a

omyjte ji pod tekoucí vodou. Už žádné otravné

čištění ucpaných otvorů v mřížce!

Snadné automatické podávání

Snadné automatické podávání pro mletí bez

námahy.

Díly s automatickým nastavením

Nůž lze sestavit správně pouze na plnicím

šroubu.

Integrovaná rukojeť

Snadný přenos díky integrované rukojeti.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Příslušenství

Včetně: Čisticí nástroj, Dávkovač klobás

Design a provedení

Barva(y): Bílá / mlhavá šedá

Materiál nože: Nerezová ocel

Materiál příslušenství: Nerezová ocel

Materiál hlavního těla: Plast ABS

Obecné specifikace

Počet rychlostních stupňů: 1

Technické údaje

Délka kabelu: 1,0 m

Frekvence: 50 Hz

Spotřeba: 1600 W

Hmotnost a rozměry

Průměr nástavce na plnění klobás: 12,22 mm
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