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Putere maximă 1800 W

Albă

 
HR2723/20

Tocare de înaltă performanţă, igienă perfectă
InsertClean pentru curăţare rapidă, fără efort

Această maşină de tocat carne Philips de înaltă performanţă poate toca cantităţi mari de carne datorită motorul

său puternic şi cuplajului metalic. După tocare, recipientul InsertClean şi dispozitivul de curăţare inovatoare

asigură curăţare igienică superioară.

Precizie puternică

Capacitate de tocare de până la 2,3 kg într-un minut

3 discuri pentru tocat igienice, din oţel inoxidabil (3 mm, 5 mm şi 8 mm)

Cuplajul din metal durabil poate rezista la tocare de mare putere

Putere 1800 W, putere nominală motor 500 W

Configurare, asamblare şi utilizare uşoare

Cuţit şi şurub cu corectare automată pentru asamblare întotdeauna corectă

Recipient suplimentar cu 3 cilindri pentru legume

Accesorii pentru umplerea cârnaţilor 12 mm (subţire) şi 22 mm (gros)

Aparat pentru Kebbe inclus

Curăţare mai rapidă şi mai uşoară

Accesoriu pentru curăţare inovator, cu 2 laturi

Pâlnie inovatoare cu un design uşor de curăţat



Maşină de tocat HR2723/20

Repere

Motor puternic

Putere nominală 500 W, putere maximă 1800

W pentru a toca rapid şi uşor.

3 discuri din oţel inoxidabil

Cele 3 discuri igienice pentru tocat din oţel

inoxidabil (3, 5 şi 8 mm) se adaptează stilului

tău de tocat şi felurilor de mâncare preferate.

De la cel mai subţire de 3 mm la cel gros de 8

mm.

Cuplaj mecanism complet metalic

Cuplajul mecanismului complet metalic este

conceput să reziste la tocare de mare putere.

Cuţit filetat cu corectare automată

Cuţitul poate fi asamblat corect numai pe

şurubul de alimentare.

3 cilindri pentru legume

Tăierea legumelor nu a fost niciodată mai

uşoară cu cei 3 cilindri pentru legume incluşi.

Cu cei 2 cilindri de tăiere poţi tăia rapid, mai

mărunt sau mai mare. Cilindrul de feliere taie

legumele imediat!

Pâlnii pentru cârnaţi

Cele două accesorii pentru umplerea cârnaţilor

de dimensiuni diferite îţi permit să obţii diferite

tipuri de rezultate. Utilizează accesoriul de 12

mm pentru rezultate ce oferă cârnaţi mai subţiri

sau pe cel de 22 mm pentru rezultate ce oferă

cârnaţi mai groşi.

Aparat pentru Kebbe

Aparat pentru Kebbe inclus

Pâlnie inovatoare

Designul inovator al pâlniei şi bucşei permite

acces mai mare la partea în care rămân

majoritatea reziduriilor în urma tocării. Asigură

o curăţare superioară, rapidă şi igienică.

Accesoriu pentru curăţare inovator

Accesoriul pentru curăţare inovator, cu 2 laturi

reduce cu 50% timpul de curăţare. După tocare,

fixează pur şi simplu ecranul de tocare

pe dispozitivul de curăţare şi clăteşte sub jet

de apă. Fără curăţări anevoioase şi orificiile

înfundate ale ecranului!

Capacitate mare

Capacitate de tocare fără efort de până la 2,3

kg într-un minut.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Accesorii

Incluse: Instrument de curăţare, Accesoriu de

radere mare, Dispozitiv de feliere grosieră,

Accesoriu de radere măruntă, Aparat pentru

Kebbe, Recipient pentru legume, Pâlnie pentru

cârnaţi

Specificaţii generale

Număr de discuri pentru feliere: 3

Număr setări de viteză: 1

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1 m

Frecvenţă: 50 Hz

Alimentare: 1800 W

Greutate şi dimensiuni

Diametru pâlnie pentru cârnaţi: 12,22 mm

Dimensiune disc de tocare: 3, 5, 8 mm

Design

Culoare: Argintiu, Alb

Finisaj

Materialul accesoriilor: Oţel inoxidabil

Material lamă: Oţel inoxidabil

Material corp principal: Plastic ABS

Material tavă de alimentare: Metalic
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