
Месомелачка
 

800 W номинална

2200 W блокирана мощност

 
HR2732/00

Бързо и ефикасно смилане, почистване за секунди
Мотор с превъзходна конструкция за смилане на до 4,5 кг/мин

Тази високопроизводителна месомелачка Philips има мощен мотор и превъзходна, издръжлива конструкция с лицева страна

от истинска неръждаема стомана. Почистването след употреба е съвсем лесно, благодарение на иновационния инструмент

за почистване.

Бързо и ефикасно смилане

Капацитет за безпроблемно смилане до 4,5 кг/мин.

Хигиеничният нож от неръждаема стомана остава остър

Изцяло метални съединения за работа при тежки натоварвания

Прекъсвач за изключване, за защита на мотора

Моторът с мощност 2200 W (блокирана) позволява мощно автоматично подаване

Най-лесното сглобяване, настройка и използване

XL диск за смилане (65 мм)

Свръхдълъг захранващ кабел 1,8 м

Тавичка за съхранение на всички принадлежности

Изработено от първокласни материали

Метална тавичка за месо

Почистване без усилия, за секунди

Иновационен тристранен инструмент за почистване

3 хигиенични диска за смилане от неръждаема стомана (3, 5, 8 мм)



Месомелачка HR2732/00

Акценти

До 4,5 кг/мин.

Капацитет за безпроблемно смилане до 4,5 кг/мин.

Хигиеничен нож от неръждаема стомана

Хигиеничният нож от неръждаема стомана остава

остър

Изцяло метални зъбни колела

Изцяло металните зъбни колела са предназначени да

издържат на интензивно смилане на месо.

Защита на мотора

Прекъсвачът дава на устройството допълнителна

защита от повреди, причинени от претоварване или

късо съединение. Той може да бъде нулиран при

нужда, за възстановяване на нормално действие.

XL диск за смилане (65 мм)

XL диск за смилане (65 мм)

Свръхдълъг захранващ кабел

Свръхдългият захранващ кабел (1,8 м) позволява

използване на повече места

Тавичка за съхранение

Всички аксесоари се съхраняват добре подредени в

приложената тавичка за съхранение

.

3 хигиенични диска за смилане от неръждаема

стомана (3, 5, 8 мм)

Иновационен инструмент за почистване

Иновационният тристранен инструмент намалява с

50% времето за почистване (предстоящ патент).

След като приключите, просто поставете решетката

за смилане върху инструмента и изплакнете с течаща

вода. Край на досадното чистене на запушените

отвори на решетката!

2200 W блокирана мощност

Моторът с мощност 2200 W (блокирана) позволява

мощно автоматично подаване

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.
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Спецификации

Технически данни

Дължина на захранващия кабел: 1,8 м

Приложени аксесоари

Тавичка за съхранение на приставки

Нож

Капак против прах за тавичката за месо

Тавичка за месо: Metal

Тавичка за месо: Metal

Диаметър на фунията за наденици: 12 мм, 22 мм

Диаметър на диска от неръждаема стомана:

3 мм, 5 мм, 8 мм

Приставка за кебе
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