
Et kıyma mak.

Avance Collection

 
800 W nominal, 2600 W bloke
güçlü

4,5 kg/dk

Tamamen alüminyum döküm

3 öğütme, 5 aksesuar

 
HR2735/00

Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik
Üstün motor 4,5 kg/dk kıyma performansı için tasarlanmıştır

Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi; güçlü bir motor ve sert metal döküm alüminyum gövdeyle

tasarlanmış, elle parlatılmış ve dayanıklılık sunacak şekilde üretilmiştir. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan

sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir.

Yüksek performanslı kıyma hazırlama

Dakikada 4,5 kg'a kadar zahmetsiz kıyma hazırlama

Hijyenik paslanmaz çelik bıçak keskin kalır

Yoğun kullanım performansı için tamamen metal bağlantı

Motor koruması için sıfırlamalı devre kesici

İsteğe bağlı ekstra bağlantı

Kurulumu, montajı ve kullanımı kolay

XL kıyma ekranı (65 mm)

Ekstra uzun güç kablosu 1,8 metre

Dilimleme ve parçalama plakaları dahildir

Birkaç saniye içinde zahmetsiz temizlik

Yenilikçi 3 taraflı temizleme aracı

3 hijyenik paslanmaz çelik kıyma diski (3, 5, 8 mm)



Et kıyma mak. HR2735/00

Özellikler

4,5 kg/dk'ya kadar

Dakikada 4,5 kg'a kadar zahmetsiz kıyma

hazırlama

Hijyenik paslanmaz çelik bıçak

Hijyenik paslanmaz çelik bıçak keskin kalır

Tamamen metal dişli bağlantısı

Tamamen metal dişli bağlantısı, yoğun kıyma

işlemlerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Motor koruması

Devre kesici, cihazın aşırı yük veya kısa

devreden zarar görmesine karşı ekstra koruma

sağlar. Normal kullanıma devam etmek için

gerekiyorsa sıfırlanabilir.

Ekstra bağlantı

İsteğe bağlı seçiminiz için ek bir plastik

bağlantı eklenmiştir. Bu bağlantı, yağlı veya

ıslak etlerin kıyılmasında kullanışlı olabilir.

XL kıyma ekranı (65 mm)

XL kıyma ekranı (65 mm)

Ekstra uzun güç kablosu

Ekstra uzun güç kablosu (1,8 m) daha fazla

yerde kullanım sağlar

.

3 hijyenik paslanmaz çelik kıyma diski (3, 5, 8

mm)

Yenilikçi temizleme aracı

Yenilikçi 3 taraflı temizleme aracı, temizlik

süresini %50 azaltır (patent başvurusu

yapılmıştır). Kıymayı hazırladıktan sonra kıyma

ızgarasını temizleme aracının üzerine takın ve

musluk suyu altında yıkayın. Tıkanmış ızgara

deliklerini temizleme derdine son!

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.



Et kıyma mak. HR2735/00

Teknik Özellikler

Teknik spesifikasyonlar

Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m

Bloke güç: 2600 W

Nominal güç: 800 W

Aksesuarlar dahildir

Aksesuar saklama tepsisi

Bıçak

Et tepsisi toz kapağı

Et tepsisi: Metal

İçli köfte makinesi

Sosis doldurma çapı: 12 mm, 22 mm

Paslanmaz çelik disk çapı: 3 mm, 5 mm, 8 mm
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