
Месомелачка
 

CEE

 

HR2725

Мощна и универсална
Мощност на мотора 1300 W (блокиран), 7 приставки

С лекота смила до 1,5 кг месо на минута, прави наденици с два размера и прави пресни макаронени изделия и бисквити с

различна форма.

Мощност на мотора 1300W (блокиран)

Включва месомелачка

7 допълнителни приставки

Метален диск за грубо (8 мм) и фино смилане (4 мм)

Малък (12 мм) и голям (22 мм) вал за наденици

Диск за спагети и талятели

С устройство за изрязване на бисквити



Месомелачка HR2725/00

Акценти Спецификации

Включва месомелачка

Мощен мотор, обработващ 1,5 кг месо в минута.

2 метални диска за смилане

2 висококачествени диска за обработване на месо,

риба и птици.

 

Технически данни

Дължина на кабела: 1 м

Стъклен предпазител за предотвратяване на

изгаряне на уреда

Универсален двигател, с потискане на радио/ТВ

смущения

Вид кабел: двойно изолиран кабел с неразглобяем

щепсел

Консумирана мощност: 230V, 50Hz

Аксесоари

Метален диск за фино смилане: 4 мм

Метален диск за едро смилане: 8 мм

Малък вал за наденици: 12 мм

Голям вал за наденици: 22 мм

Диск за талятели

Диск за спагети

Почистващ шиш за диска за макаронени изделия

Кана на пасатора (1,5 л)

Захранване

Номинална мощност: 250 W

Максимална мощност (блокиран мотор): 1300 W

Дизайн

Цвят: Ярко бяло с оранжеви и жълти нюанси

Място за поставяне на купа с височина 11 см за

обработеното месо

Шарнирна ръкохватка за лесно повдигане

Отделение за съхранение на кабела

Дизайн и покритие

Тава, вал за наденици, корпус и резачка за бисквити

от ABS

Тръба за обработка и червяк на месомелачката от

алуминиева сплав

Режеща пластина L40H от лята стомана

Дискове за смилане 2F 0000 от синтеровано

желязо

POM дискове за макаронени изделия и

почистваща игла

Страна на произход

Полша
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