
Cortador para
saladas SaladMaker

Viva Collection

 
200 W

6 discos

Directamente para a taça,
panela e wok

Disco para juliana XL para bat.
fritas

 

HR1388/80

Saladas frescas caseiras e muito mais
Resultados perfeitos em qualquer formato e tamanho, em

segundos

O cortador para saladas SaladMaker da Philips pode fatiar, ralar e cortar em

juliana legumes, queijo, salame e muito mais, directamente para a sua a taça da

salada, panela e wok. Com o disco para juliana XL, agora pode também cortar

batatas para fritar. Saladas - e muito mais - prontas em segundos.

Versatilidade máxima

5 acessórios p/ grande variedade de resultados em qualquer formato e tamanho

Disco para juliana XL totalmente em metal para cortar batatas fritas

Tubo de alimentação ajustável de S a XL

Resultados perfeitos em apenas alguns segundos

Servir directamente para a taça, panela e wok

Motor potente de 200 W

Discos acessórios de aço inoxidável para resultados do corte perfeitos

Sem esforço e fácil

Peças laváveis na máquina de lavar a loiça

Arrumação fácil do cabo
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Destaques

5 discos acessórios em aço inoxidável

5 discos acessórios permitem cortar em fatias e

em juliana e ralar para variações intermináveis.

Basta seleccionar um disco acessório e

encaixá-lo no suporte de disco.

Disco para juliana XL para bat. fritas

O disco para juliana XL em separado do

cortador para saladas SaladMaker da Philips

permite-lhe cortar batatas em palitos, mas

também processa outros ingredientes como

cenouras, abóbora, couve-rábano, curgete, etc.

O resultado final é ideal para os seus legumes

salteados favoritos.

Servir directamente

A funcionalidade para servir directamente do

seu Philips SaladMaker para a sua taça da

salada, panela ou wok escolhida para a

preparação. O bico alto permite até utilizar

recipientes altos para grandes quantidades.

Isto significa que terá muito menos utensílios

para lavar depois da preparação da comida.

Motor de 200 W

O cortador para saladas SaladMaker da Philips

contém um motor potente de 200 W que lhe

permite preparar todas as suas receitas

favoritas.

Discos acessórios de aço inoxidável

Os discos acessórios de aço inoxidável do

cortador para saladas SaladMaker da Philips

proporcionam um resultado de corte perfeito,

graças às suas lâminas afiadas e duradouras.

Lavável na máquina de lavar a loiça

Todos os acessórios do seu cortador para

saladas SaladMaker da Philips podem ser

lavados na sua máquina de lavar a loiça para

uma limpeza fácil.

Compartimento do fio

Pode enrolar facilmente o cabo do aparelho

por baixo da unidade de base para uma

arrumação fácil.

Tubo de alimentação ajustável

Com o tubo de alimentação ajustável de S a

XL do cortador para saladas SaladMaker da

Philips, pode ter todo o controlo sobre os

ingredientes que pretende processar e obter o

resultado desejado. Ter um tubo de

alimentação S é ideal para ingredientes finos e

separados, como uma cenoura. O tubo de

alimentação XL é adequado para ingredientes

maiores (por exemplo, batatas, etc.)

minimizando a necessidade de pré-cortar

ingredientes.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Design

Cor: Branco estrela, preto e vermelho

Material dos discos (acessórios): Aço

inoxidável

Especificações gerais

Acessórios laváveis na máq. lavar loiça

Compartimento do fio

Suporte antideslize

Especificações técnicas

Alimentação: 200 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Comprimento do cabo de alimentação: 1,5 m

Segurança: Sistema de bloqueio de segurança

Acessórios incluídos

Disco para fatiar grosso

Disco para fatiar fino

Disco para cortar grosso

Disco para cortar fino

Disco para juliana

Disco para batatas em palitos
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