
Месомелачка

Daily Collection

  450 W номинална

1600 W блокирана мощност

1,7 кг/мин

 
HR2712/30

Високо ефективно смилане, изключително компактна конструкция

Превъзходен мотор за смилане на до 1,7 кг/мин

Тази компактна месомелачка Philips е проектирана да пести значително пространство в кухнята при употреба и съхранение.

Едновременно с това, благодарение на здравия мотор и металното съединение можете да мелите големи количества месо.

Мощна прецизност

Силен мотор с 450 W номинална и 1600 W блокирана мощност

Капацитет на смилане до 1,7 кг за 1 минута

2 хигиенични диска за смилане от неръждаема стомана (5 и 8 мм)

Надеждна устойчивост

Изцяло метални съединения за работа при тежки натоварвания

Хигиеничният нож от неръждаема стомана остава остър

Предпазител на мотора

Приятно и без усилия

Фунии за наденици - 12 мм (тънки) и 22 мм (дебели)

Включва приставка за смилане на меки плодове

Иновационен двустранен инструмент за почистване

Лесно самостоятелно подаване за смилане без усилия

Самокоригиращ се нож и винт за винаги правилно сглобяване

Лесно пренасяне благодарение на вградената дръжка



Месомелачка HR2712/30

Акценти

Мощен мотор

450 W номинална, 1600 W блокирана мощност за

бързо и лесно смилане.

Висока производителност

Капацитет на смилане до 1,7 кг за 1 минута.

2 диска от неръждаема стомана

2 хигиенични диска за смилане от неръждаема

стомана (5 и 8 мм)

Изцяло метални зъбни колела

Изцяло металните зъбни колела са предназначени да

издържат на интензивно смилане на месо.

Хигиеничен нож от неръждаема стомана

Хигиеничният нож от неръждаема стомана остава

остър.

Предпазител на мотора

TCO предпазител на мотора за дълъг живот на

продукта.

Фунии за наденици

Двете фунии за наденици с различни размери ви

позволяват да постигнете различни дебелини.

Използвайте 12-милиметровата за по-тънки

резултати, а 22-милиметровата за по-дебели.

Приставка за доматен сок

Включва приставка за смилане на меки плодве,

идеална за приготвяне на доматен сок.

Иновационен инструмент за почистване

Иновационният двустранен инструмент намалява с

50% времето за почистване (предстоящ патент).

След като приключите, просто поставете решетката

за смилане върху инструмента и изплакнете с течаща

вода. Край на досадното чистене на запушените

отвори на решетката!

Лесно самостоятелно подаване

Лесно самостоятелно подаване за смилане без

усилия.

Самокоригиращи се части

Ножът може да бъде поставен правилно само върху

елемента за подаване.

Вградена дръжка

Лесно пренасяне благодарение на вградената дръжка.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.



Месомелачка HR2712/30

Спецификации

Аксесоари

Приложено: Инструмент за почистване, Приставка за

смилаща сокоизстисквачка, Фуния за наденици

Дизайн и покритие

Цвят (цветове): Бяло/кашмирено сиво

Материал – нож: Неръждаема стомана

Материал на приставките: Неръждаема стомана

Материал на основното тяло: ABS пластмаса

Общи спецификации

Брой настройки за скоростта: 1

Технически данни

Дължина на кабела: 1,0 м

Честота: 50 Hz

Захранване: 1600 W

Тегло и размери

Диаметър на фунията за наденици: 12, 22 мм
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