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Krájení přímo do mísy, hrnce,
pánve
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Čerstvé domácí saláty během pár vteřin
Dokonalé výsledky, libovolné tvary a velikosti v několika

vteřinách.

Salátovač Philips Viva Collection kombinuje silný 200 W motor s 5 kotoučovými

nástavci z nerezové oceli. Ty dokáží nasekat vaše oblíbené přísady na jakékoli

tvary a velikosti. Salátovač Philips dokáže nakrájet vše od zeleniny až po sýr či

salám. Příprava oblíbených domácích salátů přesně podle vaší chuti nebyla nikdy

jednodušší!

Maximální univerzálnost

5 kotoučových nástavců z nerezové oceli

Nastavitelná plnicí trubice S až XL

Dokonalé výsledky během několika sekund

Okamžité podávání do mísy, hrnce nebo na pánev

Výkonný 200W motor

Kotoučové nástavce z nerezové oceli

Bez námahy a snadno

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Snadné ukládání kabelu
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Přednosti

5 kotoučových nástavců z nerezové oceli

5 kotoučových nástavců umožňuje krájet,

strouhat a připravovat zeleninové nudličky

Julienne a dosáhnout nepřeberného množství

variací. Stačí jen vybrat kotoučový nástavec a

zaklapnout jej na držák kotoučů.

Okamžité podávání

Salátovač Philips umožňuje směřovat

nakrájené ingredience přímo do salátové mísy,

hrnce nebo na pánev. Díky vysoko umístěnému

výstupu můžete používat i vysoké nádoby s

velkou kapacitou, takže nebudete muset

umývat tolik nádobí.

Motor 200 W

Salátovač Philips nabízí výkonný 200W motor,

který vám umožní připravit všechny oblíbené

recepty.

Kotoučové nástavce z nerezové oceli

Díky ostrým a odolným nožům zaručí

kotoučové nástavce z nerezové oceli dokonalé

nakrájení.

Lze mýt v myčce

Veškeré příslušenství pro přístroj Philips

SaladMaker lze snadno umýt v myčce.

Úložný prostor pro kabel

Chcete-li přístroj uschovat, můžete kabel

jednoduše stočit pod základní jednotku

přístroje .

Nastavitelná plnicí trubice

Díky nastavitelné plnící trubici S až XL, se

Salátovačem Philips můžete mít naprostou

kontrolu nad ingrediencemi, které chcete

zpracovat, a dosáhnout tak požadovaných

výsledků. Použití plnicí trubice S je ideální pro

samostatné tenké ingredience, jako je např.

mrkev. Plnicí trubice XL je vhodná pro větší

ingredience, např. brambory, čímž

minimalizujete potřebu předchozího

zpracování.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Design

Barva: Jasně bílá, černá a červená

Materiál kotoučů (nástavců): Nerezová ocel

Obecné specifikace

Příslušenství lze mýt v myčce: Ano

Úložný prostor pro kabel: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 200 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Délka kabelu: 1,5 m

Bezpečnost: Systém bezpečnostní pojistky

Včetně příslušenství

Kotouč pro hrubé krájení: Ano

Kotouč pro jemné krájení: Ano

Kotouč pro hrubé strouhání: Ano

Kotouč pro jemné strouhání: Ano

Kotouč pro přípravu Julienne: Ano
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