
Mesoreznica

Viva Collection

 
600 W nazivne, 2000 W
blokirane moči

2,9 kg/min

Črna in srebrna

2 načina mletja, 4 nastavki

 

HR2727/50

Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj

sekundah
Vrhunska zasnova motorja za zmogljivost mešanja do 2,9

kg/min

Visokozmogljiva Philipsova mesoreznica je sestavljena iz vzdržljivega motorja,

kovinskega podajalnega navojnega obroča, zmogljivega noža in higienskih mrežic

iz nerjavnega jekla. Po mletju jo enostavno očistite z inovativnim priborom za

čiščenje.

Enostavno in brez napora

Cevi za klobase 12 mm (tanka) in 22 mm (debela)

Nastavek kebbe

Praktično shranjevanje nastavkov

Inovativni 2-stranski pribor za čiščenje

Sklop samoregulacijskega noža in vijaka

Nastavek za pripravo piškotov (samo za ZEU)

Zanesljivo in trpežno

Pladenj za meso s protiprašnim pokrovom

Kovinski pladenj za meso

Higienski plošči za mletje iz nerjavnega jekla (5 mm in 8 mm).

Zmogljivo in natančno

Zmogljivost mletja do 2,9 kg v 1 minuti



Mesoreznica HR2727/50

Značilnosti

Do 2,9 kg/min

Zmogljivost mletja do 2,9 kg v 1 minuti

Cevi za klobase

Cevi za klobase 12 mm (tanka) in 22 mm

(debela)

Nastavek kebbe

Nastavek kebbe

Kovinski pladenj za meso

Kovinski pladenj za meso

Nastavek za pripravo piškotov

Nastavek za pripravo piškotov

Prostor za shranjevanje nastavkov

Prostor za shranjevanje nastavkov omogoča, da

imate vse nastavke Philipsove mesoreznice ves

čas pri roki.

Higienske plošče za mletje iz jekla

Higienski plošči za mletje iz nerjavnega jekla

(5 mm in 8 mm).

Inovativni pribor za čiščenje

Inovativni 2-stranski pribor za čiščenje čas

čiščenja skrajša za 50 %. Ščitnik po mletju

enostavno pritrdite na pribor za čiščenje in

sperite pod tekočo vodo. Nič več nadležnega

čiščenja zamašenih rež ščitnika.

Samoregulacijski nož in vijak

Nož lahko pravilno namestite samo na

podajalni navojni obroč

Pladenj za meso s protiprašnim pokrovom

Pladenj za meso s protiprašnim pokrovom

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.

 



Mesoreznica HR2727/50

Specifikacije

Priloženi pribor

Mrežica iz nerjavnega jekla: 5 mm (srednja); 8

mm (groba)

Nož

Nastavek kebbe

Cev za klobase: Premera 12 mm; premera 22

mm

Dodatni shranjevalni pladenj

Pladenj za meso: kovina

Protiprašni pokrov za pladenj za meso

Pribor za čiščenje

Nastavek za piškote: Da (samo za zahodno

Evropo)

Zasnova

Barva: Črna in srebrna

Tehnične specifikacije

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50 Hz

Hitrosti: 1 + obratno

Blokirana moč: 2000 W

Nazivna moč: 600 W
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