
Mlýnek na maso

 

CEE

 

HR2725

Výkonný a všestranný
Příkon motoru 1 300 W, 7dílné příslušenství

Snadné mletí až 1,5 kg masa za minutu, vyrábí uzeniny ve dvou velikostech a vytváří čerstvé těstoviny a cukroví

různých tvarů.

Blokovaný příkon motoru 1 300 W

Včetně mlínku na maso

7 dílů dodatečného příslušenství

Hrubý (8 mm) a jemný (4 mm) mlecí kotouč

Malý (12 mm) a velký (22 mm) plnicí nástavec na uzeniny

Kotouče pro tagliatelle a špagety

Včetně kráječe na cukroví



Mlýnek na maso HR2725/00

Přednosti Specifikace

Včetně mlínku na maso

Výkonný motor pro zpracování 1,5 kg masa za

minutu.

Dva kovové mlecí kotouče

Dva velmi kvalitní kotouče, které umožňují

zpracování masa, ryb a drůbeže.

 

Technické údaje

Délka kabelu: 1 m

Skleněná pojistka brání spálení přístroje: Ano

Univerzální motor, potlačení rušení

rádia/televize: Ano

Typ šňůry: dvojitě izolovaná šňůra

s nalisovanou zástrčkou

Příkon: 230 V, 50 Hz

Příslušenství

Jemný kovový mlecí kotouč: 4 mm

Hrubý kovový mlecí kotouč: 8 mm

Malý plnicí nástavec na uzeniny: 12 mm

Velký plnicí nástavec na uzeniny: 22 mm

Kotouč na tagliatelle: Ano

Kotouč na špagety: Ano

Čisticí kolík na kotouč pro těstoviny: Ano

Nádoba mixéru (1,5 l): Ano

Spotřeba

Jmenovitý výkon: 250 W

Maximální výkon (blokovaný motor): 1300 W

Tvar

Barva(y): Zářivě bílá s oranžovým a žlutým

nádechem

Prostor pro umístění 11 cm vysoké misky na

maso: Ano

Sklopná rukojeť pro snadné zvedání: Ano

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Design a provedení

Přihrádka ABS, plnicí nástavce na párky, kryt

a kráječ cukroví: Ano

Zpracovávací trubice mlýnku na maso a

šnekový hřídel mlýnku na maso z hliníkové

slitiny: Ano

Nůž ze slitinové lité oceli L40H: Ano

Mlecí kotouče ze spékaného železa 2F 0000:

Ano

Kotouče na těstoviny a čistič na těstoviny

POM: Ano

Země původu

Polsko: ano
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