
Mlýnek na maso

Viva Collection

 
Nominální 450 W, blokovaný
1 700 W

2,7 kg/min

Černá

2 sekáčky, 2 kusy příslušenství

 

HR2726/90

Vysoká kvalita mletí, čištění během pár sekund

Vynikající design motoru pro mletí až 2,7 kg/min

Výkonný mlýnek na maso Philips je kombinací robustního motoru, kovového

plnicího šneku, silného nože a mřížek z hygienické nerezové oceli. Díky

inovativnímu čisticímu nástroji je čištění po mletí bezproblémové.

Výkonný a přesný

Kapacita mletí až 2,7 kg během 1 minuty.

Bez námahy a snadno

Nástavec na plnění klobás 12 mm (tenké) a 22 mm (silné)

Včetně příslušenství pro přípravu Kebbe

Včetně praktického prostoru pro příslušenství

Inovativní 2stranný čisticí nástroj

Samoopravný nůž a sestava šneku

Spolehlivě odolný

Nádoba na maso s krytem proti prachu

Hygienické mlecí kotouče z nerezové oceli (5 mm a 8 mm).



Mlýnek na maso HR2726/90

Přednosti

Až 2,7 kg/min

Kapacita mletí až 2,7 kg během 1 minuty.

Nástavec na plnění klobás

2 různě velké nástavce na plnění klobás vám

umožní dosáhnout různých výsledků. Podle

potřeby použijte nástavec o průměru 12 mm

nebo použijte nástavec o průměru 22 mm.

Funkce přípravy Kebbe

Včetně příslušenství pro přípravu Kebbe

Hygienické mlecí kotouče z oceli

Hygienické mlecí kotouče z nerezové oceli

(5 mm a 8 mm).

Nádoba na maso s krytem proti prachu

Nádoba na maso s krytem proti prachu

Včetně prostoru pro příslušenství

Prostor pro příslušenství udržuje všechna

příslušenství mlýnku na maso Philips snadno

přístupná.

Samoopravný nůž a sestava šneku

Nůž lze sestavit správně pouze na plnicím

šneku

Inovativní čisticí nástroj

Inovativní 2stranný nástroj na čištění zkracuje

dobu čištění o 50 %. Po mletí jednoduše

naklikněte na čisticí nástroj mlecí mřížku a

omyjte ji pod tekoucí vodou. Už žádné otravné

čištění ucpaných otvorů v mřížce!

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

 



Mlýnek na maso HR2726/90

Specifikace

Včetně příslušenství

Sítko z nerezové oceli: 5 mm (střední); 8 mm

(hrubý)

Nůž: ano

Funkce přípravy Kebbe: ano

Dávkovač klobás: průměr 12 mm; průměr

22 mm

Úložná nádoba na příslušenství: ano

Nádoba na maso: Plast

Kryt proti prachu na nádobu na maso: ano

Čisticí nástroj: Ano

Design

Barva: Černá

Technické údaje

Frekvence: 50 Hz

Rychlost: 1+ zpětný chod

Blokovaný příkon: 1 700 W

Jmenovitý výkon: 450 W

Napětí: 220–240 V
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