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Viva Collection

 
200 W

6 plaati

Otse kaussi, potti ja vokkpanni

XL-ribastamisketas friikartulite
jaoks

 

HR1388/80 Värsked kodused salatid ja muu
Täiuslik tulemus ükskõik millise kuju ja suurusega – ja vaid

sekunditega

Philipsi salativalmistajaga saab viilutada, riivida ja ribastada köögivilju, juustu,

salaamit jm otse salatikaussi, keedupotti ja vokkpannile. Nüüd saate XL-

ribastamiskettaga lõigata ka kartuleid friikartulikujuliseks. Salatid jm sekunditega.

Maksimaalne mitmekesisus

5 ketastarvikut, et tagada mitmekesine tulemus iga kuju ja suurusega

Täismetallist XL-ribastamisketas kartulite friikartulikujuliseks lõikamiseks

Reguleeritav S kuni XL suurusega torule

Täiuslik lõpptulemus ainult sekunditega

Serveerimine otse kaussi, potti ja vokkpannile

Võimas 200 W mootor

Roostevabast terasest ketastarvikud, et koostisained saaksid täiuslikult lõigatud

Jõupingutusteta kerge

Nõudepesumasinas pestavad osad

Hõlbus juhtme hoiustamine



Salativalmistaja HR1388/80

Esiletõstetud tooted

5 roostevabast terasest ketastarvikut

5 ketastarvikut võimaldavad viilutada, riivida ja

ribastada lõputult erineval moel. Lihtsalt valige

sobilik ketastarvik ja vajutage see klõpsuga

teraaluse külge.

XL-ribastamisketas friikartulite

valmistamiseks

Philipsi salativalmistaja eraldi XL-

ribastamiskettaga saate lõigata kartulid

friikartulikujuliseks, kuid saate töödelda ka

muid koostisaineid, nt porgandeid, kõrvitsat,

nuikapsast, suvikõrvitsat jm. Saate ideaalse

lõpptulemuse oma lemmikköögiviljade

vokkimiseks.

Kohe valmis serveerimiseks

Tänu Philipsi salativalmistaja

otseserveerimisfunktsioonile saate tükeldada

oma koostisained otse valitud salatikaussi,

keedupotti või vokkpannile. Kõrge tila

võimaldab kasutada ka kõrgeid anumaid suurte

koguste jaoks. Seetõttu peate pärast toidu

valmistamist palju vähem koristama.

200 W mootor

Sellel Philipsi salativalmistajal on võimas

200 W mootor, mis võimaldab teil valmistada

roogi oma lemmikretseptide järgi.

Roostev. terasest sisestatavad terad

Tänu oma teravatele ja vastupidavatele

teradele tagavad Philipsi salativalmistaja

roostevabast terasest ketastarvikud selle, et

koostisained saaksid täiuslikud lõigatud.

Pestav nõudepesumasinas

Kõiki teie Philipsi salativalmistaja tarvikuid

saab hõlpsaks puhastamiseks pesta

nõudepesumasinas.

Juhtmehoidik

Seadme juhtme saate hõlpsalt kerida aluse

alla hoiustamise lihtsustamiseks.

Reguleeritav toru

Philipsi salativalmistaja reguleeritava S kuni

XL suuruses toru abil saate parimal viisil

sisestada koostisaineid, mida soovite

töödelda, ning saavutada soovitud tulemuse.

Kui S suurus on ideaalne üksikute

koostisosade, näiteks porgandi, sisestamiseks,

siis XL toru sobib suuremate koostisosade,

näiteks kartulite jm, jaoks, aidates teil vältida

vajadust koostisosasid eelnevalt tükeldada.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Disain

Värvus: Erevalge, must ja punane

Ketaste (ketastarvikute) materjal: Roostevaba

teras

Üldine spetsifikatsioon

Masinpestavad tarvikud

Juhtmehoidik

Libisemiskindel jalg

Tehnilised andmed

Võimsus: 200 W

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50–60 Hz

Juhtme pikkus: 1,5 m

Ohutus: Turvalukustussüsteem

Komplekti kuuluvad tarvikud

Ketas jämedaks viilutamiseks

Ketas peeneks viilutamiseks

Ketas jämedaks riivimiseks

Ketas peeneks viilutamiseks

Ribastamisketas

Frititud kartulite lõikamise ketas
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