
Kjøttkvern

Daily Collection

 
450 W nominell

1600 W blokkert effekt

1,7 kg/min

 
HR2709/20

Kverning med høy ytelse, svært kompakt design
Overlegen motor for kverning av opptil 1,7 kg/min

Denne kompakte kjøttkvernen fra Philips er utformet for å ta liten plass, både når den er i bruk eller ei. Og takket

være den solide motoren og metallkoblingen kan du kverne store mengder kjøtt.

Kraftig og nøyaktig

Kraftig motor med 450 W nominell og 1600 W blokkert effekt

Kapasitet for kvern: opptil 1,7 kg på ett minutt

2 maleplater i hygienisk rustfritt stål (5, 8 mm)

Pålitelig holdbar

Metallkobling for kraftig ytelse

Skjærekniven i hygienisk rustfritt stål holder seg skarp

Enhet som beskytter motoren

Problemfri og enkel

Pølsehorn på 12 mm (tynn) og 22 mm (tykk)

Nyskapende tosidig rengjøringsverktøy

Kverner lett med enkel selvmater

Selvkorrigerende kniv og skrue som alltid sikrer korrekt montering

Enkel å bære takket være det integrerte håndtaket



Kjøttkvern HR2709/20

Høydepunkter

Kraftig motor

450 W nominell og 1600 W blokkert effekt for

rask og enkel kverning.

Høy kapasitet

Kapasitet for kvern: opptil 1,7 kg på ett minutt.

To skiver i rustfritt stål

2 maleplater i hygienisk rustfritt stål (5, 8 mm)

Drev med metallkobling

Drevet med metallkobling er utformet for å

håndtere kraftig kverning.

Kniv i hygienisk rustfritt stål

Skjærekniven i hygienisk rustfritt stål holder

seg skarp.

Enhet som beskytter motoren

TCO-motorbeskyttelse for lang produktlevetid.

Pølsehorn

Med pølsehornene i to forskjellige størrelser

kan du skape ulike resultater. Bruk pølsehornet

på 12 mm for tynne pølser eller pølsehornet på

22 mm for tykke pølser.

Nyskapende rengjøringsverktøy

Nyskapende tosidig rengjøringsverktøy forkorter

rengjøringstiden med 50 %. Etter kverningen

klikker du bare kverneskiven fast på

rengjøringsverktøyet og skyller under rennende

vann. Slutt på krevende rengjøring av tette hull i

kverneskiven.

Enkel selvmater

Kverner lett med enkel selvmater.

Selvkorrigerende deler

Kniven kan bare festes til mateskruen på riktig

måte.

Integrert håndtak

Enkel å bære takket være det integrerte

håndtaket.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.



Kjøttkvern HR2709/20

Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Rengjøringsverktøy, Pølsehorn

Design og utseende

Farge(r): Hvit/dampstøvgrå

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiale i tilbehøret: Rustfritt stål

Materiale i hoveddelen: ABS-plast

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger: 1

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1,0 m

Frekvens: 50 Hz

Drift: 1600 W

Mål og vekt

Diameter, pølsehorn: 12, 22 millimeter
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