
Μηχανή κιμά

Avance Collection

  Ονομαστική ισχύς 800 W

Μέγιστη ισχύς 2600 W

Διαχωρισμένη χοάνη

 
HR2743/00

Κόψτε φρέσκο κιμά πανεύκολα
Διαχωρισμένη χοάνη για άψογο καθάρισμα

Αυτή η μηχανή κιμά της Philips χαρακτηρίζεται από υψηλές επιδόσεις, κορυφαία κατασκευή και ανθεκτικότητα, καθώς διαθέτει

δυνατό μοτέρ και πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι. Η πρωτοποριακή διαχωρισμένη χοάνη και το εργαλείο καθαρισμού

εξασφαλίζουν άψογο καθάρισμα μετά τη χρήση.

Κοπή κιμά με υψηλή απόδοση

Μέγιστη ισχύς 2600 W για ισχυρή αυτοτροφοδοσία

Εύκολη κοπή με απόδοση έως και 4,5 κιλά/λεπτό

Πλήρως μεταλλική σύνδεση για αντοχή στη βαριά χρήση

Διακόπτης κυκλώματος με επαναφορά, για προστασία του μοτέρ

Περιλαμβάνεται επιπλέον σύνδεση για την προστασία του μοτέρ

Κοφτερό μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι, για καλύτερη υγιεινή και απόδοση

Κορυφαία υγιεινή

Πρωτοποριακό εργαλείο καθαρισμού 3 όψεων

Πρωτοποριακή διαχωρισμένη χοάνη με ειδική κατασκευή για εύκολο άνοιγμα

3 δίσκοι τριψίματος από ανοξείδωτο ατσάλι, για καλύτερη υγιεινή (3, 5, 8 χιλ.)

Εύκολη ρύθμιση, συναρμολόγηση και χρήση

Πολύ μεγάλο καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Πολύ μεγάλη οθόνη τριψίματος (65 χιλ.)

Περιλαμβάνονται κυλινδρικά εξαρτήματα για κοπή σε φέτες και τρίψιμο



Μηχανή κιμά HR2743/00

Χαρακτηριστικά

Μέγιστη ισχύς 2600 W

Μέγιστη ισχύς 2600 W για ισχυρή αυτοτροφοδοσία.

Κοπή με απόδοση έως και 4,5 κιλά/λεπτό

Περιλαμβάνονται κυλινδρικά εξαρτήματα για κοπή σε

φέτες και τρίψιμο.

Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι, για καλύτερη

υγιεινή

Κοφτερό μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι, για

καλύτερη υγιεινή και απόδοση.

Πλήρως μεταλλικό σύστημα οδοντωτών τροχών

Το πλήρως μεταλλικό σύστημα οδοντωτών τροχών

είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αντέχει στη βαριά

χρήση.

Προστασία του μοτέρ

Ο διακόπτης κυκλώματος προστατεύει τη συσκευή

από ζημιές λόγω υπερφόρτωσης ή

βραχυκυκλώματος. Σε περίπτωση που

ενεργοποιηθεί, μπορείτε να τον επαναφέρετε ώστε να

συνεχιστεί η κανονική λειτουργία της συσκευής.

Επιπλέον σύνδεση

Περιλαμβάνεται μία επιπλέον πλαστική σύνδεση για

την περίπτωση που η αρχική σύνδεση υποστεί ζημιά

λόγω υπερφόρτωσης κατά την κοπή κιμά.

Πρωτοποριακό εργαλείο καθαρισμού

Το πρωτοποριακό εργαλείο καθαρισμού 3 όψεων

μειώνει το χρόνο καθαρισμού κατά 50% (η

κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας εκκρεμεί). Μετά την

κοπή κιμά τοποθετήστε το πλέγμα κοπής στο

εργαλείο καθαρισμού και ξεπλύνετε κάτω από

τρεχούμενο νερό. Έτσι, μπορείτε να καθαρίζετε τα

υπολείμματα από το πλέγμα χωρίς κόπο!

Πρωτοποριακή διαχωρισμένη χοάνη

Η πρωτοποριακή κατασκευή της χοάνης και η

τεχνολογία IntraClean εξασφαλίζουν άψογο

καθάρισμα.

.

3 δίσκοι τριψίματος από ανοξείδωτο ατσάλι, για

καλύτερη υγιεινή (3, 5, 8 χιλ.)

Πολύ μεγάλο καλώδιο ρεύματος

Το καλώδιο ρεύματος έχει μεγάλο μήκος (1,8 μ.),

ώστε να μπορείτε να μετακινείτε τη συσκευή

Πολύ μεγάλη οθόνη τριψίματος (65 χιλ.)

Πολύ μεγάλη οθόνη τριψίματος (65 χιλ.)

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 ιγ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Μαχαίρι: Και

Δίσκος για το κρέας: Μεταλλικό

Παρασκευαστής κέμπε: Και

Παρασκευαστής κέμπε: Και

Διάμετρος χοάνης για λουκάνικα: 12 χιλ., 22 χιλ.

Ειδικό εργαλείο για λουκάνικα: Και

Εργαλείο καθαρισμού: Και

Κυλινδρικό εξάρτημα για τρίψιμο: Χονδρό κόψιμο

Κυλινδρικό εξάρτημα για κοπή σε φέτες: Και

Ανταλλακτικό σύνδεσης:

Πλαστικό

Διαχωρισμένη χοάνη: Και
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