
Maszynka do mięsa

 

CEE

 

HR2725

Wydajna i uniwersalna
Silnik o mocy 1300 W, 7 akcesoriów

Umożliwia łatwe mielenie nawet 1,5 kg mięsa na minutę, robienie kiełbas w dwóch rozmiarach oraz

przygotowywanie świeżego makaronu i ciasteczek o różnych kształtach.

Moc silnika 1300 W

Maszynka do mięsa w zestawie

7 dodatkowych akcesoriów

Gruba (8 mm) i drobna (4 mm) tarcza mieląca

Nasadki masarskie do kiełbas: mała (12 mm) i duża (22 mm)

Tarcza do makaronu: wstążek i spaghetti

Nożyk do wycinania ciastek w zestawie



Maszynka do mięsa HR2725/00

Zalety Dane techniczne

Maszynka do mięsa w zestawie

Silnik o dużej mocy umożliwiający mielenie

1,5 kg mięsa na minutę.

2 metalowe tarcze mielące

2 wysokiej jakości tarcze umożliwiające

mielenia mięsa, ryb i drobiu.

 

Dane techniczne

Długość przewodu: 1 m

Szklany bezpiecznik w celu ochrony

urządzenia przed spaleniem

Uniwersalny silnik tłumiący zakłócenia

odbioru radiowego i telewizyjnego

Typ przewodu: podwójnie izolowany przewód

z odlewanym wtykiem

Moc wejściowa: 230 V, 50 Hz

Akcesoria

Metalowa tarcza mieląca na drobno: 4 mm

Metalowa tarcza mieląca na grubo: 8 mm

Mała nasadka masarska do kiełbas: 12 mm

Duża nasadka masarska do kiełbas: 22 mm

Tarcza do makaronu (wstążki)

Tarcza do makaronu (spaghetti)

Patyczek do czyszczenia tarczy do makaronu

Naczynie blendera (1,5 l)

Moc

Moc nominalna: 250 W

Moc maksymalna (silnik zablokowany):

1300 W

Wzornictwo

Kolor: Biały z pomarańczowymi i żółtymi

dodatkami

Miejsce na umieszczenie miski na mięso o

wysokości 11 cm

Uchwyt na zawiasach ułatwiający

podnoszenie

Wbudowany schowek na przewód

Stylistyka i wykończenie

Taca podająca ABS, nasadki masarskie do

kiełbas, obudowa i nożyk do wycinania

ciastek

Rura i wał ślimakowy maszynki do mięsa

wykonane ze stopu aluminium

Nożyk L40H wykonany ze stopu stali

Tarcze mielące 2F 0000 wykonane ze stopu

żelaza

Tarcze do robienia makaronu i patyczek do

czyszczenia tarcz wykonane z

poliformaldehydu

Kraj pochodzenia

Polska
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