
Kjøttkvern

Viva Collection

 
600 W nominell, 2000 W maks.

2,9 kg/min

Svart og sølv

2 innstillinger for maling, 4
tilbehør

 

HR2727/50

Kverning med høy ytelse, rengjøring i løpet av

sekunder
Overlegen motordesign for kverning av opptil 2,9 kg/min

Denne Philips-kjøttkvernen med høy ytelse er utformet med en kombinasjon av

en solid motor, en mateskrue i metall, kraftig kniv og hygieniske skjermer i rustfritt

stål. Etter kverningen er det enkelt å gjøre rent med det nyskapende

rengjøringsverktøyet.

Problemfri og enkel

Pølsehorn på 12 mm (tynn) og 22 mm (tykk)

Kebbe-tilbehør følger med

Praktisk oppbevaringsplass for tilbehør inkludert

Nyskapende tosidig rengjøringsverktøy

Selvkorrigerende kniv og skrue

Tilbehør til småkakebaking (kun for WEU)

Pålitelig holdbar

Kjøttbrett med støvdeksel

Kjøttbrett i metall

Maleplater i hygienisk rustfritt stål (5 mm og 8 mm).

Kraftig og nøyaktig

Kapasitet for kvern: opptil 2,9 kg på ett minutt



Kjøttkvern HR2727/50

Høydepunkter

Opptil 2,9 kg/min

Kapasitet for kvern: opptil 2,9 kg på ett minutt

Pølsehorn

Med pølsehornene i to forskjellige størrelser

kan du skape ulike resultater. Bruk pølsehornet

på 12 mm for tynne pølser eller pølsehornet på

22 mm for tykke pølser.

Kebbe-tilbehør

Kebbe-tilbehør følger med

Kjøttbrett i metall

Kjøttbrett i metall

Tilbehør til småkakebaking

Tilbehør til småkakebaking

Oppbevaring for tilbehør inkludert

Med oppbevaringsboksen for tilbehøret har du

alltid Philips-kjøttkvernen for hånden.

Maleplater i hygienisk stål

Maleplater i hygienisk rustfritt stål (5 mm og

8 mm).

Nyskapende rengjøringsverktøy

Nyskapende tosidig rengjøringsverktøy forkorter

rengjøringstiden med 50 %. Etter kverningen

klikker du bare kverneskiven fast på

rengjøringsverktøyet og skyller under rennende

vann. Slutt på krevende rengjøring av tette hull i

kverneskiven.

Selvkorrigerende kniv og skrue

Kniven kan bare festes til mateskruen på riktig

måte

Kjøttbrett med støvdeksel

Kjøttbrett med støvdeksel

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.



Kjøttkvern HR2727/50

Spesifikasjoner

Tilbehør som følger med

Skjerm i rustfritt stål: 5 mm (medium), 8 mm

(grovt)

Kniv

Kebbe-maker

Pølsehorn: 12 mm i diameter, 22 mm i

diameter

Oppbevaringsbrett for tilbehør

Kjøttbrett: metall

Støvdeksel for kjøttbrett

Rengjøringsverktøy

Småkaketilbehør: Ja (kun for WEU)

Utforming

Farge: Svart og sølv

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50 Hz

Hastigheter: 1+ bakover

Maks. effekt: 2000 W

Nominell effekt: 600 W
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