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Daily Collection

 
450 W névleges

1600 W blokkolt teljesítmény

1,7 kg/perc

 
HR2712/30

Nagy teljesítményű darálás, ultra kompakt kialakítás
Akár 1,7 kg/perces darálási teljesítményt nyújtó kiváló motor

Ezt a kompakt Philips húsdarálót úgy tervezték meg, hogy minimális helyet foglaljon el a konyhában mind a

használat, mind a tárolás során. Ugyanakkor masszív motorjának és fém csatlakozóegységének köszönhetően

nagy mennyiségű hús ledarálására képes.

Erőteljes precizitás

450 W névleges és 1600 W blokkolt teljesítményű, erős motor

Darálókapacitása akár 1,7 kg hús 1 perc alatt

2 darab higiénikus, rozsdamentes acél darálótárcsa (5 mm, 8 mm)

Tartós és megbízható

Tiszta fém csatlakozóegység a nagy teherbírású teljesítmény érdekében

A higiénikus rozsdamentes acél kés éles marad

Motorvédő eszköz

Egyszerűen könnyed

Kolbásztöltő rátét 12 mm (vékony) és 22 mm (vastag)

Puha gyümölcsökhöz való gyümölcsprés-tartozékkal ellátva

Innovatív 2 oldalú tisztítóeszköz

Egyszerű önadagoló mechanizmus az erőfeszítés nélküli darálás érdekében

Önjavító kés és cső a mindig hibátlan összeszereléshez

Egyszerűen hordozható a beépített fogantyúnak köszönhetően
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Fénypontok

Nagy teljesítményű motor

450 W névleges, 1600 W blokkolt teljesítmény

a gyors és egyszerű darálás érdekében.

Nagy kapacitás

Darálókapacitása akár 1,7 kg hús 1 perc alatt.

2 db rozsdamentes acél tárcsa

2 darab higiénikus, rozsdamentes acél

darálótárcsa (5 mm, 8 mm)

Tiszta fém csatlakozóegység

A tiszta fém csatlakozóegységet arra tervezték,

hogy bírja a fokozott igénybevételű darálást.

Higiénikus rozsdamentes acél kés

A higiénikus rozsdamentes acél kés éles

marad.

Motorvédő eszköz

TCO motorvédelem a termék hosszú

élettartama érdekében.

Kolbásztöltő rátétek

A 2 különböző méretű kolbásztöltő rátéttel több

fajta kolbászt készíthet. A 12 mm-es rátéttel

vékonyabb, a 22 mm-essel pedig vastagabb

formát érhet el.

Paradicsomprés-tartozék

A készülékhez puha gyümölcsökhöz való

gyümölcsprés-tartozék is csatlakoztatható,

mely ideális paradicsomlé készítéséhez.

Innovatív tisztítóeszköz

Az innovatív 2 oldalú tisztítóeszköz 50%-kal

csökkenti a takarításra fordított időt. Darálást

követően egyszerűen pattintsa rá a

darálórácsot a tisztítóeszközre, és öblítse le

folyó víz alatt. Végre elfelejtheti az eltömődött

lyukak tisztításával járó kellemetlenségeket.

Egyszerű önadagoló mechanizmus

Egyszerű önadagoló mechanizmus az

erőfeszítés nélküli darálás érdekében.

Önjavító alkatrészek

A kés csak helyesen szerelhető fel az

etetőcsőre.

Beépített fogantyú

Egyszerűen hordozható a beépített

fogantyúnak köszönhetően.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Tisztítóeszköz, Gyümölcsprés

eszköz, Kolbásztöltő rátét

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fehér/kasmírszürke

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Tartozékok anyaga: Rozsdamentes acél

A készülékház anyaga: ABS műanyag

Általános jellemzők

Sebességbeállítások száma: 1

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,0 m

Frekvencia: 50 Hz

Tápellátás: 1600 W

Tömeg és méretek

Kolbásztöltő rátét átmérője: 12, 22 mm
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