
Maszynka do mięsa

Viva Collection

 
600 W (nominalna), 2000 W
(zablokowana)

2,9 kg/min

Biała

2 grubości mielenia, 5
akcesoriów

 

HR2728/40

Wysoka wydajność mielenia, czyszczenie w kilka

sekund
Doskonała konstrukcja silnika umożliwiająca mielenie 2,9 kg

mięsa na minutę

Maszynka do mięsa o wysokiej wydajności firmy Philips łączy w sobie mocny

silnik, metalowy podajnik ślimakowy, ostry nóż i wymienne sitka ze stali

szlachetnej. Po mieleniu czyszczenie jest proste dzięki specjalnemu akcesorium.

Niesamowita precyzja

Dodatkowy pojemnik i 4 bębny do warzyw

Wydajność: do 2,9 kg na minutę

Niespotykana łatwość obsługi

Nasadki masarskie — 12 mm (cienka) i 22 mm (gruba)

W zestawie maszynka do kebbe

Akcesorium do ciastek

Praktyczny pojemnik na akcesoria w zestawie

Niezawodna wytrzymałość

Tacka do mięsa z pokrywką chroniącą przed kurzem

Metalowa tacka do mięsa

Higieniczne tarcze mielące ze stali szlachetnej (5 i 8 mm).



Maszynka do mięsa HR2728/40

Zalety

Do 2,9 kg/min

Wydajność: do 2,9 kg na minutę

4 bębny do warzyw

W zestawie bębny do tarcia (na grubo i na

drobno), siekania i cięcia w kształty.

Nasadki masarskie

2 nasadki masarskie o różnych rozmiarach

umożliwiają uzyskanie różnych rezultatów —

cieńszych w przypadku nasadki 12 mm lub

grubszych w przypadku nasadki 22 mm.

Maszynka do kebbe

W zestawie maszynka do kebbe

Higieniczne tarcze mielące ze stali

Higieniczne tarcze mielące ze stali szlachetnej

(5 i 8 mm).

Tacka do mięsa z pokrywką chroniącą przed

kurzem

Tacka do mięsa z pokrywką chroniącą przed

kurzem

Metalowa tacka do mięsa

Metalowa tacka do mięsa

Akcesorium do ciastek

Akcesorium do ciastek

Pojemnik na akcesoria w zestawie

Dzięki pojemnikowi na akcesoria wszystkie

akcesoria do maszynki do mięsa firmy Philips

są zawsze pod ręką.

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Akcesoria w zestawie

Sitko ze stali szlachetnej: 5 mm (średnio);

8 mm (na grubo)

Nóż

Maszynka do kebbe

Nasadka masarska: Średnica: 12 i 22 mm

Tacka do przechowywania akcesoriów

Tacka do mięsa: metal

Pokrywka chroniąca tackę do mięsa przed

kurzem

Pojemnik na warzywa: dostosowany do 4

dołączonych bębnów

Bęben do cięcia w kształty

Bęben do tarcia (na grubo)

Bęben do tarcia (na drobno)

Bęben do siekania

Końcówka do ciastek

Narzędzie do czyszczenia

Wzornictwo

Kolor: Gwiezdna biel

Dane techniczne

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50 Hz

Prędkości: 1 + tryb odwrotny

Moc zablokowana: 2000 W

Moc nominalna: 600 W
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