
Mesoreznica
 

Srednja in Vzhodna Evropa

 

HR2725

Zmogljiv in raznovrsten
Moč blokiranega motorja 1300 W, 7 nastavkov

Zlahka zmelje do 1,5 kg mesa na minuto, izdeluje klobase v 2 velikostih ter sveže testenine in piškote različnih

oblik.

Moč blokiranega motorja 1300 W

Vključno z mesoreznico

7 dodatnih nastavkov

Plošči za grobo (8 mm) in fino (4 mm) mletje

Manjša (12 mm) in večja (22 mm) gred za klobase

Plošči za rezance in špagete

Vključno z rezilom za piškote



Mesoreznica HR2725/00

Značilnosti Specifikacije

Vključno z mesoreznico

Zmogljiv motor za obdelavo do 1,5 kg mesa na

minuto.

2 kovinski plošči za mletje

2 visokokakovostni plošči za obdelavo mesa,

rib in perutnine.

 

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 1 m

Steklena varovalka preprečuje pregrevanje

naprave

Univerzalni motor, zmanjšane motnje

radia/televizije

Tip kabla: dvojno izoliran kabel z zalitim

vtikačem

Vhodna moč: 230 V, 50 Hz

Pribor

Kovinska plošča za fino mletje: 4 mm

Kovinska plošča za grobo mletje: 8 mm

Manjša gred za klobase: 12 mm

Večja gred za klobase: 22 mm

Plošča za rezance

Plošča za špagete

Igla za čiščenje plošče za testenine

Posoda mešalnika (1,5 l)

Napajanje

Nazivna moč: 250 W

Maksimalna moč (blokiran motor): 1300 W

Zasnova

Barva: Svetlo bela z oranžnim in rumenim

odtenkom

Prostor za postavitev 11 cm visoke sklede za

odlaganje mesa

Pregibni ročaj za enostavno dviganje

Prostor za shranjevanje kabla

Zasnova in izdelava

Pladenj, gredi za klobase, ohišje in rezilo za

piškote iz ABS

Obdelovalna cev in spiralasta gred

mesoreznice iz aluminijeva zlitine

Nož rezila iz ulite jeklene zlitine L40H

Plošči za mletje iz sintranega železa 2F

0000

Plošči za testenine in pripomoček za čiščenje

iz POM-a

Država porekla

Poljska
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