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Jauhaa tehokkaasti, erittäin hygieeninen
InsertClean tekee puhdistuksesta nopeaa ja vaivatonta

Tehokkaan moottorin ja metallisten hammaskytkinten ansiosta Philips-lihamylly pystyy jauhamaan suuria

määriä lihaa. Käytön jälkeen mylly on helppo puhdistaa innovatiivisen InsertClean-putken ja -puhdistustyökalun

ansiosta.

Erittäin tarkka

Jauhamiskapasiteetti jopa 2,3 kg minuutissa

3 hygieenistä jauhatusterää ruostumattomasta teräksestä (3 mm, 5 mm ja 8 mm)

Kestävien metallisten hammaskytkinten teho riittää suurienkin lihamäärien jauhamiseen

1 800 watin maksimiteho, 500 watin nimellisteho

Helppo koota ja käyttää

Terä ja ruuvi asettuvat helposti paikalleen ja säilyttävät asentonsa

Makkaraputket 12 mm (ohut) ja 22 mm (paksu)

Sisältää kibbeh-koneen

Nopea ja helppo puhdistus

Innovatiivinen kaksipuolinen puhdistustyökalu

Helposti puhdistettava, innovatiivisesti muotoiltu putki



Lihamylly HR2722/10

Kohokohdat

Tehokas moottori

500 W:n nimellisteholla ja 1 800 W:n

maksimiteholla jauhat lihan nopeasti ja

helposti.

3 terää ruostumattomasta teräksestä

Kolmen hygieenisen, ruostumattomasta

teräksestä valmistetun jauhatusterän (3, 5 ja

8 mm) ansiosta voit jauhaa lihan juuri

sellaiseksi kuin haluat. 3 millimetrin terällä

saat erittäin hienon ja 8 mm:n terällä karkean

jauhatustuloksen.

Täysmetalliset hammaskytkimet

Täysmetalliset hammaskytkimet kestävät

suurienkin lihamäärien jauhamista.

Terä ja ruuvi säilyttävät asentonsa

Terän voi asentaa syöttöruuviin vain oikealla

tavalla.

Makkaraputket

Kahden erikokoisen makkaraputken avulla voit

valmistaa erilaisia makkaroita. 12 mm:n

putkella saat ohuempia ja 22 mm:n putkella

paksumpia makkaroita.

Kibbeh-kone

Sisältää kibbeh-koneen

Innovatiivisesti muotoiltu putki

Putken innovatiivinen muotoilu helpottaa

pääsyä niihin kohtiin, joihin suurin osa

jäämistä kertyy, joten puhdistus sujuu helposti

ja nopeasti.

Innovatiivinen puhdistustyökalu

Innovatiivinen kaksipuolinen puhdistustyökalu

puolittaa puhdistusajan. Napsauta vain

reikälevy käytön jälkeen kiinni

puhdistustyökaluun ja huuhtele juoksevassa

vedessä. Ei enää tukkeutuneiden reikälevyjen

puhdistamista!

Tehokas

Jauhaa vaivatta jopa 2,3 kg minuutissa

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Puhdistusväline, Kibbeh-kone,

Makkaraputki

Yleiset tiedot

Viipalointilevyjen lukumäärä: 3

Nopeusasetusten määrä: 1

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1 m

Taajuus: 50 Hz

Virta: 1 800 W

Paino ja mitat

Makkaraputken halkaisija: 12,22 mm

Jauhinlevyn koko: 3, 5, 8 mm

Muotoilu

Väri: Syvänsininen

Pinnoitus

Lisävarusteiden materiaali: Ruostumatonta

terästä

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Rungon materiaali: ABS-muovi

Syöttökaukalon materiaali: Metalli
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