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Daily Collection

 
450 W nominálny

1600 W, blokový výkon

1,7 kg/min.

 
HR2712/30

Výkonné mletie, mimoriadne kompaktný dizajn
Silný motor na pomletie až 1,7 kg surovín za minútu

Tento kompaktný mlynček na mäso Philips je navrhnutý tak, aby vám ušetril veľa miesta počas používania aj

skladovania. Súčasné vám vďaka odolnému motoru a kovovému spájaciemu prvku umožňuje pomlieť veľké

množstvo mäsa.

Výkonná precíznosť

Silný motor s menovitým výkonom 450 W a blokovým výkonom 1600 W

Kapacita mletia až 1,7 kg za 1 minútu

2 umývateľné disky na mletie z nehrdzavejúcej ocele (5 a 8 mm)

Spoľahlivo odolný

Plne kovový spájací prvok pre náročnú prevádzku

Nôž z hygienickej nehrdzavejúcej ocele nestráca ostrosť

Zariadenie na ochranu motora

Jednoducho bez námahy

Nástavce na klobásky 12 mm (tenký) a 22 mm (hrubý)

Obsahuje príslušenstvo na mlecie odšťavenie mäkkého ovocia

Inovatívny 2-stranný nástroj na čistenie

Jednoduché automatické podávanie pre bezproblémové mletie

Samonastavovací nôž a slimákový podávač pre vždy správne zostavenie

Jednoduché prenášanie vďaka integrovanej rúčke
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Hlavné prvky

Výkonný motor

Menovitý výkon 450 W a blokový výkon

1600 W na rýchle a jednoduché mletie.

Vysoká kapacita

Kapacita mletia až 1,7 kg za 1 minútu.

2 disky z nehrdzavejúcej ocele

2 umývateľné disky na mletie z nehrdzavejúcej

ocele (5 a 8 mm)

Plne kovové prevodové spojenie

Plne kovové prevodové spojenie je navrhnuté

tak, aby zvládlo aj náročné mletie.

Nôž z hygienickej nehrdzavejúcej ocele

Nôž z hygienickej nehrdzavejúcej ocele

nestráca ostrosť.

Zariadenie na ochranu motora

Ochrana motora tepelnou poistkou pre dlhú

životnosť produktu.

Nástavce na klobásky

Nástavce na klobásky 2 rôznych veľkostí vám

umožňujú vytvoriť rôzne výrobky. Pre tenšie

klobásy použite nástavec s priemerom 12 mm,

pre hrubšie nástavec s priemerom 22 mm.

Príslušenstvo na odšťavovanie paradajok

Obsahuje príslušenstvo na mlecie odšťavenie

mäkkého ovocia, ktoré je ideálne na prípravu

paradajkovej šťavy.

Inovatívny nástroj na čistenie

Inovatívny 2-stranný nástroj na čistenie

skracuje čas čistenia o 50 %. Po dokončení

mletia stačí nasadiť disk na mletie na čistiaci

nástroj a opláchnuť pod tečúcou vodou. Už

žiadne zdĺhavé čistenie upchatých otvorov v

disku!

Jednoduché automatické podávanie

Jednoduché automatické podávanie pre

bezproblémové mletie.

Samonastavovacie diely

Nôž možno na slimákový podávač nasadiť len

správne.

Integrovaná rúčka

Jednoduché prenášanie vďaka integrovanej

rúčke.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Pribalené: Čistiaci nástroj, Nástroj na mlecie

odšťavovanie, Jaternicový nástavec

Dizajn a povrchová úprava

Farba(y): Biela/kašmírovo sivá

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál príslušenstva: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál hlavnej časti: ABS plast

Všeobecné špecifikácie

Počet nastavení rýchlosti: 1

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1,0 m

Frekvencia: 50 Hz

Príkon: 1600 W

Hmotnosť a rozmery

Priemer nástavcov na klobásky: 12, 22 mm
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