
 

 

Philips Viva Collection
Hakklihamasin

450 W nimi-, 1700 W tõkestatud 

võimsus

2,7 kg/min
Must
2 peenestajat, 2 tarvikut

HR2726/90
Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega

Ülitõhus mootor hakib 2,7 kg liha minutis
Võimsal Philipsi hakklihamasinal on tugev mootor, metallist lisamiskruvi, võimas nuga ja 
kaks hügieenilist roostevabast terasest sõela. Pärast hakkimist on masinat uuendusliku 
puhastusseadme abil lihtne puhastada.

Võimsalt täpne
• Hakkimiskiirus kuni 2,7 kg liha ühe minutiga.

Jõupingutusteta kerge
• Vorstisarved 12 mm (õhukesed) ja 22 mm (paksud)
• Kebbe lihapallide tegija
• Lisatud praktiline tarvikute hoidik
• Uuenduslik kahepoolne puhastusseade
• Isekorrigeeruv noa ja kruvi komplekt

Töökindlalt vastupidav
• Lihaalus tolmuvastase kattega
• Hügieenilised roostevabast terasest hakkimiskettad (5 mm ja 8 mm)



 Kuni 2,7 kg minutis

Hakkimiskiirus kuni 2,7 kg liha ühe minutiga.

Vorstisarved

Vorstisarved 12 mm (õhukesed) ja 22 mm 
(paksud)

Kebbe lihapallide tegija

Kebbe lihapallide tegija

Hügieenilised terasest hakkimiskettad

Hügieenilised roostevabast terasest 
hakkimiskettad (5 mm ja 8 mm)

Lihaalus tolmuvastase kattega

Lihaalus tolmuvastase kattega

Lisatud tarvikute hoidik

Tarvikute hoidik hoiab kõik teie Philipsi 
hakklihamasina tarvikud käepärast.

Isekorrigeeruv nuga ja kruvi

Nuga saate korralikult paigaldada ainult 
lisamiskruvi külge.

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasõbralikud tooted 
võivad vähendada kulusid, 
energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. 
Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on 
parandatud oluliselt ühes või mitmes 
Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma 
keskses valdkonnas – energiatõhusus, 
pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt 
ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu 
kasutusea jooksul.
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Esiletõstetud tooted
Hakklihamasin
450 W nimi-, 1700 W tõkestatud võimsus 2,7 kg/min, Must, 2 peenestajat, 2 tarvikut
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Komplektisolevad tarvikud
• Roostevabast terasest sõel: 5 mm (keskmine); 8 

mm (jäme)
• Nuga
• Kebbe lihapallide tegija
• Vorstisarv: Läbimõõt 12 mm; läbimõõt 22 mm
• Tarvikute hoidik
• Lihaalus: plast
• Lihaalus tolmuvastase kattega
• Puhastusseade

Disain
• Värvus: Must

Tehnilised andmed
• Sagedus: 50 Hz
• Kiirused: 1+ pöördfunktsioon
• Tõkestatud võimsus: 1700 W
• Nimivõimsus: 450 W
• Pinge: 220–240 V
•
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Spetsifikatsioon
Hakklihamasin
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