
Vleesmolen
 

800 W nominaal

2000 W geblokkeerd vermogen

 
HR2730/91

Hoge maalprestaties, in enkele seconden schoongemaakt

Superieur motorontwerp voor malen van maximaal 4,5 kg/min

Deze hoogwaardige Philips-vleesmolen beschikt over een robuuste motor, een metalen wormwiel, een scherp

mes en hygiënische roestvrijstalen snijplaatjes. Na het malen maakt u het apparaat moeiteloos schoon met het

innovatieve schoonmaakhulpstuk.

Hoogwaardige maalprestaties

2000 W geblokkeerd motorvermogen voor sterke automatische doorvoer

Moeiteloos vlees vermalen tot 4,5 kg/min

Hygiënisch roestvrijstalen mes blijft scherp

Inclusief extra koppeling voor motorbescherming

Zeer gemakkelijk in elkaar te zetten en te gebruiken

Zelfcorrigerend mes- en schroefsysteem

XL maalscherm (65 mm)

Verchroomde knop voor aan-uit en achteruit

Extra lang netsnoer van 1,5 meter

Eersteklas materialen

Metalen vleesbak

In enkele seconden schoon

Innovatief dubbelzijdig schoonmaakhulpmiddel

2 hygiënische roestvrijstalen maalschijven (5, 8 mm)



Vleesmolen HR2730/91

Kenmerken

Niet duwen door automatische doorvoer

2000 W geblokkeerd motorvermogen voor

sterke automatische doorvoer

Tot 4,5 kg/min

Moeiteloos vlees vermalen tot 4,5 kg/min

Extra koppeling

Inclusief extra koppeling voor het geval de

originele koppeling beschadigd raakt door

overbelasting bij het vermalen van vlees.

Zelfcorrigerend mes- en schroefsysteem

Het mes kan alleen op de juiste manier op het

wormwiel geplaatst worden

XL maalscherm (65 mm)

XL maalscherm (65 mm)

Extra lang netsnoer

Extra lang netsnoer (1,5 m) voor gebruik op

meerdere plaatsen

Metalen vleesbak

Metalen vleesbak

Innovatief schoonmaakhulpstuk

Het innovatieve dubbelzijdige

schoonmaakhulpmiddel verkort de

schoonmaaktijd met 50%. Na het vermalen

klikt u het snijplaatje op het

schoonmaakhulpmiddel en spoelt u het af

onder stromend water. Het schoonmaken van

verstopte snijplaatjes is verleden tijd!

2 roestvrijstalen schijven

2 hygiënische roestvrijstalen maalschijven (5,

8 mm)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.



Vleesmolen HR2730/91

Specificaties

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,5 m

Accessoires meegeleverd

Mes

Vleesbak: Metaal

Vleesbak met stofdeksel

Accessoirebak

Kibbeh-maker: (alleen MEA-versie)

Worsthoorndoorsnede: 12 mm, 22 mm

Diameter roestvrijstalen schijf: 5 mm, 8 mm
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