
Lihamylly

Viva Collection

 
600 W nimellisteho, 2000 W
maksimiteho

2,9 kg/min

Musta ja hopea

2 jauhatusta, 4 lisävarustetta

 

HR2727/50

Jauhaa tehokkaasti, puhdistuu sekunneissa

Huipputehokas moottori jauhaa jopa 2,9 kg/min

Tehokkaassa Philips-lihamyllyssä on jykevä moottori, metallinen syöttöruuvi,

tehokas terä ja hygieeniset reikälevyt ruostumattomasta teräksestä. Käytön

jälkeen mylly on helppo puhdistaa innovatiivisen puhdistustyökalun avulla.

Vaivaton ja helppokäyttöinen

Makkaraputket 12 mm (ohut) ja 22 mm (paksu)

Sisältää kibbeh-koneen

Mukana kätevä tarvikesäilytys

Innovatiivinen kaksipuolinen puhdistustyökalu

Terä ja ruuvi asettuvat helposti paikalleen

Lisätarvike keksien tekoon (vain WEU)

Luja ja luotettava

Liha-alusta, jossa pölysuojus

Metallinen liha-alusta

Hygieeniset jauhatusterät ruostumattomasta teräksestä (5 mm ja 8 mm)

Erittäin tarkka

Jauhamiskapasiteetti jopa 2,9 kg minuutissa



Lihamylly HR2727/50

Kohokohdat

Jopa 2,9 kg/min

Jauhamiskapasiteetti jopa 2,9 kg minuutissa

Makkaraputket

Kahden erikokoisen makkaraputken avulla voit

valmistaa erilaisia makkaroita. 12 mm:n

putkella saat ohuempia ja 22 mm:n putkella

paksumpia makkaroita.

Kibbeh-kone

Sisältää kibbeh-koneen

Metallinen liha-alusta

Metallinen liha-alusta

Lisätarvike keksien tekoon

Lisätarvike keksien tekoon

Mukana tarvikesäilytys

Tarvikesäilytyksessä Philipsin lihamyllyn

lisäosat pysyvät käden ulottuvilla.

Hygieeniset jauhatusterät teräksestä

Hygieeniset jauhatusterät ruostumattomasta

teräksestä (5 mm ja 8 mm)

Innovatiivinen puhdistustyökalu

Innovatiivinen kaksipuolinen puhdistustyökalu

puolittaa puhdistusajan. Napsauta vain

reikälevy käytön jälkeen kiinni

puhdistustyökaluun ja huuhtele juoksevassa

vedessä. Ei enää tukkeutuneiden reikälevyjen

puhdistamista!

Terä ja ruuvi säilyttävät asentonsa

Terä voidaan asentaa oikein vain syöttöruuviin

Liha-alusta, jossa pölysuojus

Liha-alusta, jossa pölysuojus

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Reikälevy ruostumattomasta teräksestä: 5

mm (normaali); 8 mm (karkea)

Veitsi

Kibbeh-kone

Makkaraputki: 12 mm:n halkaisija, 22 mm:n

halkaisija

Säilytyslokero lisäosille

Liha-alusta: metalli

Liha-alustan pölysuojus

Puhdistusväline

Lisätarvike kekseille: kyllä (vain WEU)

Muotoilu

Väri: Musta ja hopea

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50 Hz

Nopeudet: 1+ taaksepäin

Maksimiteho: 2000 W

Nimellisteho: 600 W
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