
Maşină de tocat

Viva Collection

 
Putere nom. 600 W, putere max
2000 W

2,9 kg/min

Alb

2 dispozitive de măcinare, 5
accesorii

 

HR2728/40

Tocare de înaltă performanţă, curăţare în câteva

secunde
Design superior al motorului pentru tocarea a până la 2,9

kg/min

Maşina de tocat carne Philips de înaltă performanţă este proiectată cu motor

robust, şurub de alimentare din metal, cuţit puternic şi ecrane igienice din oţel

inoxidabil. După tocare, curăţarea se face fără efor cu ajutorul dispozitivului de

curăţare inovator.

Precizie puternică

Recipient suplimentar cu 4 cilindri pentru legume

Capacitate de tocare de până la 2,9 kg pe minut

Fără efort

Accesorii pentru umplerea cârnaţilor 12 mm (subţire) şi 22 mm (gros)

Aparat pentru Kebbe inclus

Accesoriu pentru prepararea prăjiturilor

Depozit practic pentru accesorii inclus

Fiabilitate excelentă

Tavă pentru carne cu capac anti-praf

Tavă din metal pentru carne

Discuri pentru tocat igienice din oţel inoxidabil (5 mm şi 8 mm).



Maşină de tocat HR2728/40

Repere

Până la 2,9 kg/min

Capacitate de tocare de până la 2,9 kg pe

minut

4 cilindri pentru legume

Măcinare (grosieră), măcinare (fină), tamburi de

feliere şi tăiere în forme incluşi.

Pâlnii pentru cârnaţi

Cele două accesorii pentru umplerea cârnaţilor

de dimensiuni diferite îţi permit să obţii diferite

tipuri de rezultate. Utilizează accesoriul de 12

mm pentru rezultate ce oferă cârnaţi mai subţiri

sau pe cel de 22 mm pentru rezultate ce oferă

cârnaţi mai groşi.

Aparat pentru Kebbe

Aparat pentru Kebbe inclus

Discuri pentru tocat igienice din oţel

Discuri pentru tocat igienice din oţel inoxidabil

(5 mm şi 8 mm).

Tavă pentru carne cu capac anti-praf

Tavă pentru carne cu capac anti-praf

Tavă din metal pentru carne

Tavă din metal pentru carne

Accesoriu pentru prepararea prăjiturilor

Accesoriu pentru prepararea prăjiturilor

Depozit accesorii inclus

Sistemul de depozitare a accesoriilor păstrează

accesoriile maşinii de tocat carne de la Philips

la îndemâna ta.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Accesorii incluse

Filtru din oţel inoxidabil: 5 mm (mediu); 8 mm

(grosier)

Cuţit

Aparat pentru Kebbe

Pâlnie pentru cârnaţi: diametru de 12 mm;

diametru de 22 mm

Tavă de depozitare accesorii

Tavă pentru carne: metalic

Tavă pentru carne cu capac de protecţie

împotriva prafului

Recipient pentru legume: potrivit pentru cei 4

tamburi incluşi

Tambur pentru tăierea în forme

Tambur pentru măcinare (grosier)

Tambur pentru măcinare (fin)

Tambur pentru feliere

Accesoriu pentru prăjituri

Dispozitiv de curăţare

Design

Culoare: Alb steluţă

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50 Hz

Viteze: 1+ Inversare

Putere maximă: 2000 W

Putere nominală: 600 W
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