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200 W

5 plošč

Neposredno v posodo, lonec in
vok

 

HR1387/80

Sveža doma pripravljena solata in še več
Popolni rezultati vseh oblik in velikosti v samo nekaj sekundah

Z aparatom Philips SaladMaker lahko zelenjavo, sir, salamo in druge sestavine

režete in strgate neposredno v solatno skledo, lonec ali ponev. V samo nekaj

sekundah lahko pripravite solato in druge jedi iz najljubših sestavin ter vseh oblik

in velikosti.

Popolna vsestranskost

5 nastavkov za različne rezultate vseh oblik in velikosti

Prilagodljiv kanal za polnjenje S–XL

Popolni rezultati v nekaj sekundah

Neposredna postrežba v posodo, lonec in vok

Zmogljiv 200 W motor

Nastavki v obliki plošče iz nerjavnega jekla za popolne rezultate

Enostavno in brez napora

Dele lahko pomivate v pomivalnem stroju

Enostavno shranjevanje kabla



SaladMaker HR1387/80

Značilnosti Specifikacije

5 nastavkov iz nerjavnega jekla

5 nastavkov v obliki plošče za rezanje, strganje

in rezanje na palčke za izjemno raznovrstnost.

Izberite želeni nastavek in ga namestite na

nosilec.

Takojšnja postrežba

S funkcijo za takojšnjo postrežbo aparata

Philips SaladMaker lahko sestavine narežete

neposredno v želeno solatno skledo, lonec ali

vok. Visok dulec omogoča uporabo višjih

posod za večje količine. Zato imate po končani

pripravi manj posode za pomivanje.

200 W motor

Aparat Philips SaladMaker ima zmogljiv 200

W motor, ki omogoča pripravo vse najljubših

receptov.

Plošče iz nerjavnega jekla

Plošče iz nerjavnega jekla z ostrimi in

trpežnimi rezili aparata Philips SaladMaker

zagotavljajo popolne rezultate rezanja.

Primerno za pranje v pomivalnem stroju

Vse nastavke aparata Philips SaladMaker lahko

enostavno pomivate v pomivalnem stroju.

Shranjevanje kabla

Kabel aparata lahko enostavno navijete in

shranite pod osnovno enoto.

Prilagodljiv kanal za polnjenje

Prilagodljiv kanal za polnjenje S–XL aparata

Philips SaladMaker vam omogoča optimalen

nadzor nad sestavinami, ki jih želite obdelati,

in želene rezultate. Kanal za polnjenje S je

idealen za dodajanje tankih sestavin, kot je

korenje. Kanal za polnjenje XL pa je primeren

za večje sestavine, kot so krompir itd., za manj

predhodnega rezanja.

Zasnova

Barva: Zvezdnato bela, črna in rdeča

Material plošče (nastavki): Nerjavno jeklo

Splošne specifikacije

Nastavki so primerni za pomivalni stroj

Shranjevanje kabla

Nedrseče nožice

Tehnične specifikacije

Napajanje: 200 W

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50-60 Hz

Dolžina kabla: 1,5 m

Varnost: Sistem z varnostno ključavnico

Priloženi pribor

Plošča za grobo rezanje

Plošča za fino rezanje

Groba strgalna plošča

Fina strgalna plošča

Plošča za rezanje na palčke

 

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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