
Maşină de tocat

 

CEE

 

HR2725

Puternic şi versatil
1300 W cu motorul blocat, 7 accesorii

Poate procesa cu uşurinţă până la 1,5 kg de carne pe minut, poate produce cârnaţi de 2 dimensiuni, precum şi

paste făinoase şi biscuiţi de diverse forme.

Putere: 1300 W cu motorul blocat

Inclusiv maşină de tocat

7 accesorii suplimentare

Disc de tocat mare (8 mm) şi mărunt (4 mm)

Accesoriu pentru cârnaţi mic (12 mm) şi mare (22 mm)

Disc pentru tagliatelle şi spaghetti

Inclusiv accesoriu pentru biscuiţi



Maşină de tocat HR2725/00

Repere Specificaţii

Inclusiv maşină de tocat

Motorul puternic procesează 1,5 kg de carne pe

minut.

2 discuri metalice pentru tocat

2 discuri metalice pentru tocarea cornii de porc,

vită, peşte şi pasăre.

 

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1 m

Siguranţă fuzibilă pentru a evita distrugerea

aparatului

Motor universal, ecranat pentru a nu produce

interferenţe radio-TV

Tip cablu: cablu cu izolaţie dublă, cu ştecher

turnat

Putere de intrare: 230 V, 50 Hz

Accesorii

Disc pentru tocare măruntă: 4 mm

Disc pentru tocare mare: 8 mm

Accesoriu pentru cârnaţi subţiri: 12 mm

Accesoriu pentru cârnaţi groşi: 22 mm

Disc pentru tagliatelle

Disc pentru spaghetti

Accesoriu pentru curăţarea discurilor

Bol pentru blender (1,5 l)

Alimentare

Putere nominală: 250 W

Putere maximă (cu motorul blocat): 1300 W

Design

Culori: Alb strălucitor cu accente portocalii şi

galbene

Spaţiu suficient pentru a plasa un castron

înalt de 11 cm pentru colectarea

ingredientelor procesate.

Mâner rabatabil pentru ridicare uşoară

Compartiment pentru cablu integrat

Design şi finisare

Tavă ABS, accesorii pentru cârnaţi, accesoriu

pentru biscuiţi

Tub de procesare din aliaj de aluminiu pentru

maşina de tocat şi ax al melcului

Cuţitul este fabricat din oţel aliat L40H.

Discurile perforate sunt fabricate din oţel

sinterizat 2F 0000

Discurile pentru paste făinoase şi accesoriul

pentru curăţare sunt fabricate din

polioximetilen (POM)

Ţara de origine

Polonia
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