
Lihamylly

Daily Collection

 
450 W:n nimellisteho

1600 W:n maksimiteho

1,7 kg/min

 
HR2709/20

Jauhaa tehokkaasti, erittäin kompakti muotoilu
Huipputehokas moottori jauhaa jopa 1,7 kg/min

Kompakti Philips-lihamylly säästää tilaa keittiössä niin käytön kuin säilytyksenkin aikana. Vankan moottorin ja

metallisen kiinnityksen ansiosta se pystyy silti jauhamaan suuria määriä lihaa.

Erittäin tarkka

Tehokas moottori, 450 W:n nimellisteho 1 600 W:n maksimiteho

Jauhamiskapasiteetti jopa 1,7 kg minuutissa

2 hygieenistä jauhatusterää ruostumattomasta teräksestä (5, 8 mm)

Luja ja luotettava

Täysmetalliset kytkimet järeään jauhamiseen

Hygieeninen leikkuuterä ruostumattomasta teräksestä pysyy terävänä

Moottorin suojalaite

Vaivaton ja helppokäyttöinen

Makkaraputket 12 mm (ohut) ja 22 mm (paksu)

Innovatiivinen kaksipuolinen puhdistustyökalu

Kätevän syöttötoiminnon avulla jauhat lihaa vaivattomasti

Terä ja ruuvi asettuvat helposti paikalleen ja säilyttävät asentonsa

Helppo kuljettaa kiinteän kahvan ansiosta



Lihamylly HR2709/20

Kohokohdat

Tehokas moottori

450 W:n nimellisteholla ja 1 600 W:n

maksimiteholla jauhat lihan nopeasti ja

helposti.

Tehokas

Jauhamiskapasiteetti jopa 1,7 kg minuutissa.

2 terää ruostumattomasta teräksestä

2 hygieenistä jauhatusterää ruostumattomasta

teräksestä (5, 8 mm)

Täysmetalliset hammaskytkimet

Täysmetalliset hammaskytkimet kestävät

suurienkin lihamäärien jauhamista.

Hygieeninen ruostumattomasta teräksestä

valmistettu terä

Hygieeninen leikkuuterä ruostumattomasta

teräksestä pysyy terävänä.

Moottorin suojalaite

Moottorin lämpötilan turvakatkaisin takaa

pitkän käyttöiän.

Makkaraputket

Kahden erikokoisen makkaraputken avulla voit

valmistaa erilaisia makkaroita. 12 mm:n

putkella saat ohuempia ja 22 mm:n putkella

paksumpia makkaroita.

Innovatiivinen puhdistustyökalu

Innovatiivinen kaksipuolinen puhdistustyökalu

puolittaa puhdistusajan. Napsauta vain

reikälevy käytön jälkeen kiinni

puhdistustyökaluun ja huuhtele juoksevassa

vedessä. Ei enää tukkeutuneiden reikälevyjen

puhdistamista!

Kätevä syöttötoiminto

Kätevän syöttötoiminnon avulla jauhat lihaa

vaivattomasti.

Asentonsa säilyttävät osat

Terän voi asentaa syöttöruuviin vain oikealla

tavalla.

Integroitu kahva

Helppo kuljettaa kiinteän kahvan ansiosta.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Puhdistusväline, Makkaraputki

Muotoilu ja pinnoitus

Väri(t): Valkoinen/harmaa

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Lisävarusteiden materiaali: Ruostumatonta

terästä

Rungon materiaali: ABS-muovi

Yleiset tiedot

Nopeusasetusten määrä: 1

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,0 m

Taajuus: 50 Hz

Virta: 1600 W

Paino ja mitat

Makkaraputken halkaisija: 12,22 mm
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