
Maszynka do mięsa

Daily Collection

 
450 W (moc nominalna)

1600 W (moc zablokowana)

1,7 kg/min

 
HR2712/30

Wysoka wydajność mielenia, bardzo małe wymiary
Doskonały silnik umożliwiający mielenie 1,7 kg/min

Ta kompaktowa maszynka do mięsa firmy Philips została zaprojektowana z myślą o zaoszczędzeniu sporej

ilości miejsca w kuchni — zarówno podczas użytkowania, jak i przechowywania. Ponadto dzięki solidnemu

silnikowi i metalowemu elementowi łączącemu można mielić duże ilości mięsa.

Niesamowita precyzja

Wydajny silnik o mocy 450 W (nominalna)/1600 W (zablokowana)

Wydajność mielenia: do 1,7 kg na minutę

2 higieniczne tarcze mielące ze stali szlachetnej (5 i 8 mm)

Niezawodna wytrzymałość

Metalowe przekładnie umożliwiają mielenie twardych produktów

Nóż ze stali szlachetnej zachowuje ostrość i jest higieniczny

Urządzenie z ochroną silnika

Niespotykana łatwość obsługi

Nasadki masarskie — 12 mm (cienka) i 22 mm (gruba)

W zestawie akcesorium służące do wyciskania soku z miękkich owoców

Innowacyjne 2-stronne narzędzie do czyszczenia

Łatwe automatyczne zasysanie umożliwiające bezproblemowe mielenie

Samoregulacja noża i śrub zapewniająca zawsze prawidłowy montaż

Łatwe przenoszenie dzięki zintegrowanemu uchwytowi



Maszynka do mięsa HR2712/30

Zalety

Silnik o dużej mocy

Moc 450 W (nominalna)/1600 W

(zablokowana) ułatwia i przyspiesza mielenie.

Duża pojemność

Wydajność mielenia: do 1,7 kg na minutę.

2 tarcze ze stali szlachetnej

2 higieniczne tarcze mielące ze stali

szlachetnej (5 i 8 mm)

Mechanizm metalowych przekładni

Mechanizm metalowych przekładni został

zaprojektowany z myślą o mieleniu twardych

produktów.

Higieniczny nóż ze stali szlachetnej

Nóż ze stali szlachetnej zachowuje ostrość i

jest higieniczny.

Urządzenie z ochroną silnika

Ochrona silnika TCO zapewniająca długi cykl

eksploatacji produktu.

Nasadki masarskie

2 nasadki masarskie o różnych rozmiarach

umożliwiają uzyskanie różnych rezultatów —

cieńszych w przypadku nasadki 12 mm lub

grubszych w przypadku nasadki 22 mm.

Akcesorium do wyciskania soku z pomidorów

W zestawie akcesorium służące do wyciskania

soku z miękkich owoców — idealne do

przygotowywania soku z pomidorów.

Innowacyjny sposób czyszczenia

Innowacyjne 2-stronne narzędzie do

czyszczenia skraca jego czas o połowę. Po

zakończeniu mielenia wystarczy wsunąć sitko

na narzędzie do czyszczenia i opłukać je pod

bieżącą wodą. Koniec z uciążliwym

czyszczeniem zablokowanych oczek sitka!

Łatwe automatyczne zasysanie

Łatwe automatyczne zasysanie umożliwiające

bezproblemowe mielenie.

Samoregulacja części

Nóż może zostać prawidłowo założony

wyłącznie na podajnik ślimakowy.

Zintegrowany uchwyt

Łatwe przenoszenie dzięki zintegrowanemu

uchwytowi.

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Akcesoria

Dołączone: Narzędzie do czyszczenia,

Narzędzie do wyciskania soku, Nasadka

masarska

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Biały/jasnoszary

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał akcesoriów: Stal szlachetna

Materiał korpusu: Tworzywo ABS

Informacje ogólne

Liczba ustawień prędkości: 1

Dane techniczne

Długość przewodu: 1,0 m

Częstotliwość: 50 Hz

Moc: 1600 W

Waga i wymiary

Średnica nasadki masarskiej: 12,22 mm
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