
Месомелачка

Viva Collection

 
600 W номинална, 2000 W

блокирана

2,9 kg/мин.

Бяло

2 смилане, 5 аксесоара

 

HR2728/40

Бързо и ефикасно смилане, почистване за секунди
Мотор с превъзходна конструкция за смилане на до 2,9 кг/мин

Тази високопроизводителна месомелачка Philips е създадена с комбинация от издръжлив

мотор, метален червяк за подаване, остър нож и хигиенични дискове от неръждаема

стомана. Почистването след употреба е съвсем лесно благодарение на иновационния

инструмент за почистване.

Мощна прецизност

Допълнителен капак с 4 цилиндъра за зеленчуци

Капацитет на смилане до 2,9 кг за 1 минута

Приятно и без усилия

Фунии за наденици - 12 мм (тънки) и 22 мм (дебели)

Приставка за кебе

Аксесоар за курабийки

Практично съхраняване на приставките

Надеждна устойчивост

Тавичка за месо с капак против прах

Метална тавичка за месо

Хигиенични дискове за смилане от неръждаема стомана (5 мм и 8 мм).



Месомелачка HR2728/40

Акценти

До 2,9 кг/мин

Капацитет на смилане до 2,9 кг за 1 минута

4 цилиндъра за зеленчуци

Настъргване (едро), настъргване (фино), с приложени

цилиндри за нарязване на филийки и формички.

Фунии за наденици

Фунии за наденици - 12 мм (тънки) и 22 мм (дебели)

Приставка за кебе

Приставка за кебе

Хигиенични дискове за смилане от стомана

Хигиенични дискове за смилане от неръждаема

стомана (5 мм и 8 мм).

Тавичка за месо с капак против прах

Тавичка за месо с капак против прах

Метална тавичка за месо

Метална тавичка за месо

Аксесоар за курабийки

Аксесоар за курабийки

Съхраняване на приставки

Със съхраняването на приставките всичките ви

аксесоари за месомелачката Philips са ви под ръка.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips - енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

 



Месомелачка HR2728/40

Спецификации

Приложени аксесоари

Диск от неръждаема стомана: 5 мм (средно); 8 мм

(едро)

Нож

Приставка за кебе

Фуния за наденици: 12 мм диаметър; 22 мм

диаметър

Тавичка за съхранение на приставки

Тавичка за месо: метал

Капак против прах за тавичката за месо

Капак против прах за тавичката за месо

Съд за зеленчуци: подходящ за приложните 4

цилиндъра

Цилиндър за рязане на формички

Цилиндър за настъргване (едро)

Цилиндър за настъргване (фино)

Цилиндър за рязане на филийки

Аксесоар за бисквити

Инструмент за почистване

Дизайн

Цвят: Звездно бяло

Технически данни

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50 Hz

Скорости: 1+ заден ход

Блокирана мощност: 2000 W

Номинална мощност: 600 W
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