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200 W

5 diskov

Priamo do misy, hrnca a
panvice

 

HR1387/80

Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
Dokonalá príprava všetkých tvarov a veľkostí už za pár sekúnd

Krájač na šaláty Philips dokáže krájať zeleninu, syr, salámu a iné prísady na plátky

aj tenké prúžky alebo ich nastrúhať priamo do šalátovej misy, hrnca či panvice.

Pripravte šaláty a ďalšie dobroty z vašich obľúbených surovín všetkých tvarov a

veľkostí už za niekoľko sekúnd.

Maximálna všestrannosť

5 nástavcov pre rôzne výsledky všetkých tvarov a veľkostí

Podávacia trubica s nastaviteľnou veľkosťou od S až do XL

Vynikajúce výsledky za pár sekúnd

Podávač na krájanie priamo do misy, hrnca a panvice

Výkonný 200 W motor

Diskové nástavce z nehrdzavejúcej ocele pre dokonale nakrájané suroviny

Jednoducho bez námahy

Časti umývateľné v umývačke riadu

Jednoduché odkladanie kábla



Krájač na šaláty HR1387/80

Hlavné prvky Technické údaje

5 diskov z nehrdzavejúcej ocele

5 diskových nástavcov umožňuje krájanie,

strúhanie a prípravu tenkých pásikov pre

nekonečné variácie. Jednoducho vyberte

správny diskový nástavec a zacvaknite ho do

držiaka nástavcov.

Priamy podávač

Vďaka funkcii priameho podávania krájača na

šaláty Philips môžete krájať suroviny priamo

do nádoby podľa vášho výberu, či už je to

šalátová misa, hrniec na varenie, alebo

panvica. Keďže výstupný otvor je umiestnený

vysoko, môžete používať aj veľké nádoby

s väčším objemom. Po príprave jedla tak

budete mať menej umývania.

200 W motor

Tento krájač na šaláty Philips je vybavený

200 W motorom na prípravu všetkých vašich

obľúbených receptov.

Diskové nástavce z nehrdzavejúcej ocele

Diskové nástavce z nehrdzavejúcej ocele

krájača na šaláty Philips zabezpečia dokonalé

nakrájanie surovín vďaka ostrým a odolným

čepeliam.

Umývateľné v umývačke riadu

Všetko príslušenstvo krájača na šaláty Philips

možno jednoducho vyčistiť v umývačke riadu.

Odkladanie kábla

Kábel zariadenia sa skladuje jednoducho –

stačí ho zvinúť pod podstavec.

Nastaviteľná podávacia trubica

Krájač na šaláty značky Philips s podávacou

trubicou s nastaviteľnou veľkosťou od S až do

XL vám umožní optimálnu kontrolu surovín,

ktoré chcete spracovať, aby ste dosiahli želané

výsledky. Podávacia trubica veľkosti S je

ideálna na jednotlivé tenké suroviny, napr. na

mrkvu. Podávacia trubica veľkosti XL je určená

na väčšie suroviny, napr. na zemiaky a pod.,

takže ich nemusíte vopred nakrájať.

Dizajn

Farba: Hviezdna biela, čierna a červená

Disky na suroviny (nástavce): Nehrdzavejúca

oceľ

Všeobecné špecifikácie

Príslušenstvo vhodné do umývačky: áno

Odkladanie kábla: áno

Protisklzové nožičky: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 200 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Dĺžka kábla: 1,5 m

Bezpečnosť: Systém bezpečnostného

uzamknutia

Pribalené príslušenstvo

Disk na hrubé krájanie: áno

Disk na jemné krájanie: áno

Disk na hrubé strúhanie: áno

Disk na jemné strúhanie: áno

Disk na tenké pásiky: áno

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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