
Kødhakker

Daily Collection

 
450 W nominel

1600 W blocked power

1,7 kg/min

 
HR2709/20

Hakning med høj ydeevne, ultrakompakt design
Effektiv motor til hakning af op til 1,7 kg/minut

Denne kompakte Philips-kødhakker har et meget pladsbesparende design, som du kan glæde dig over både

under brug, og når kødhakkeren skal opbevares. Samtidig sørger den robuste motor og metalkoblingen for, at

du kan hakke store mængder kød.

Effektiv præcision

Kraftig motor med 450 W nominel og 1600 W maks. effekt

Hakkekapacitet op til 1,7 kg på 1 minut

2 hygiejniske hakkeplader i rustfrit stål (5, 8 mm)

Pålidelig holdbarhed

Metalkobling til intens ydelse

Hygiejnisk hakkekniv i rustfrit stål, der forbliver skarp

Motorbeskyttelsesenhed

Nem og bekvem

Pølsehorn 12 mm (tynd) og 22 mm (tyk)

Innovativt 2-sidet rengøringsværktøj

Nem, automatisk fremføring, der giver problemfri hakning

Selvkorrigerende kniv og snegl, der altid giver korrekt samling

Nem at transportere takket være det indbyggede håndtag



Kødhakker HR2709/20

Vigtigste nyheder

Kraftfuld motor

450 W nominel og 1600 W maks. effekt til nem

og hurtig kødhakning.

Høj kapacitet

Hakkekapacitet op til 1,7 kg på 1 minut.

2 skiver i rustfrit stål medfølger

2 hygiejniske hakkeplader i rustfrit stål (5, 8

mm)

Metalgearkobling

Metalgearkoblingen er konstrueret til at kunne

modstå intens hakning.

Hygiejnisk kniv i rustfrit stål

Hygiejnisk hakkekniv i rustfrit stål, der forbliver

skarp.

Motorbeskyttelsesenhed

Motorbeskyttelse med termisk automatsikring,

der forlænger produktets levetid.

Pølsehorn

De 2 pølsehorn i forskellige størrelser giver dig

mulighed for at skabe forskellige resultater.

Brug 12 mm for at få tyndere resultater eller 22

mm for tykkere.

Nyskabende rengøringsværktøj

Det innovative 2-sidede rengøringsværktøj

mindsker rengøringstiden med 50 %. Efter

hakning skal du blot klikke på hakkerens

skærm på rengøringsværktøjet og skylle den

under rindende vand. Ingen irriterende

rengøring af tilstoppede skærmhuller længere!

Nem, automatisk fremføring

Nem, automatisk fremføring, der giver

problemfri hakning.

Selvkorrigerende dele

Kniven kan kun samles korrekt på fødesneglen.

Indbygget håndtag

Nem at transportere takket være det

indbyggede håndtag.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



Kødhakker HR2709/20

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Rengøringsværktøj, Pølsehorn

Design og finish

Farve(r): Hvid/Vapor Dusk-grå

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Tilbehørsmateriale: Rustfrit stål

Materiale: basisenhed: ABS-plastik

Generelle specifikationer

Antal hastighedsindstillinger: 1

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1,0 m

Frekvens: 50 Hz

Strøm: 1600 W

Vægt og dimensioner

Pølsehornsdiameter: 12, 22 mm
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