
Kødhakker

Viva Collection

 
600 W nominelt, 2000 W
blokeret

2,9 kg/min

Sort og sølv

2 formalinger, 4 ting som
tilbehør

 

HR2727/50

Hakning med høj ydeevne, rengøring på

sekunder

Effektivt motordesign til hakning af op til 2,9 kg/minut

Denne højtydende Philips-kødhakker er designet med en kombination af en

robust motor, en fødesnegl i metal, en kraftig kniv og hygiejniske skærme i rustfrit

stål. Det nyskabende rengøringsværktøj gør rengøring efter hakning let som en leg.

Nem og bekvem

Pølsehorn 12 mm (tynd) og 22 mm (tyk)

Kebbe maker medfølger

Praktisk tilbehørsopbevaring

Innovativt 2-sidet rengøringsværktøj

Selvkorrigerende kniv- og skruesamling

Tilbehør til bagning af småkager (kun til WEU)

Pålidelig holdbarhed

Kødbakke med støvdæksel

Kødbakke i metal

Hygiejniske hakkeplader i rustfrit stål (5 mm og 8 mm)

Effektiv præcision

Hakkekapacitet op til 2,9 kg på 1 minut



Kødhakker HR2727/50

Vigtigste nyheder

Op til 2,9 kg/min.

Hakkekapacitet op til 2,9 kg på 1 minut

Pølsehorn

De 2 pølsehorn i forskellige størrelser giver dig

mulighed for at skabe forskellige resultater.

Brug 12 mm for at få tyndere resultater eller 22

mm for tykkere.

Kebbe maker

Kebbe maker medfølger

Kødbakke i metal

Kødbakke i metal

Tilbehør til bagning af småkager

Tilbehør til bagning af småkager

Tilbehørsopbevaring medfølger

Tilbehørsopbevaringen holder alt dit Philips-

kødhakkertilbehør parat til brug.

Hygiejniske hakkeplader i stål

Hygiejniske hakkeplader i rustfrit stål (5 mm og

8 mm)

Nyskabende rengøringsværktøj

Det innovative 2-sidede rengøringsværktøj

mindsker rengøringstiden med 50 %. Efter

hakning skal du blot klikke på hakkerens

skærm på rengøringsværktøjet og skylle den

under rindende vand. Ingen irriterende

rengøring af tilstoppede skærmhuller længere!

Selvkorrigerende kniv og skrue

Kniven kan kun samles korrekt på fødesneglen

Kødbakke med støvdæksel

Kødbakke med støvdæksel

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



Kødhakker HR2727/50

Specifikationer

Inklusive tilbehør

Skærm i rustfrit stål: 5 mm (medium); 8 mm

(groft)

Kniv

Kebbe maker

Pølsehorn: 12 mm diameter; 22 mm diameter

Opbevaringsbakke

Kødbakke: metal

Støvdæksel til kødbakke

Rengøringsværktøj

Småkagetilbehør: Ja (kun til WEU)

Design

Farve: Sort og sølv

Tekniske specifikationer

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Hastighedsindstillinger: 1+ baglæns

Blokeret effekt: 2000 W

Nominel effekt: 600 W
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